
FG1120 Pedagogiskt specialarbete 10 hp 
2016
Pedagogisk påbyggnadsutbildning för musiker 
Institutionen för folkmusik

Handledare: Frans Hagerman

Examinator: Ronny Lindeborg

Examensarbete

1

Caroline Eriksson

Att spela fiol med hela kroppen

– En studie i Jonny Solings pedagogiska metoder



 



Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka moment och vilka pedagogiska metoder 
folkmusikpedagogen Jonny Soling använder sig av samt vilka hans inspirationskällor är.
Studien genomförs med kvalitativ intervju och fallstudie som forskningsmetod samt egen reflektion 
av tidigare erfarenheter från tiden som kursdeltagare på Solings fiolkurs.

Resultatet visar att det finns tre ingångar till analys av Solings pedagogiska metoder. Ingångarna 
kallas yttre, inre och samspelet mellan yttre och inre. 

Yttre faktorer i den pedagogiska metoden är tekniska, ergonomiska och kroppsliga övningar. De 
tekniska syftar till att kunna hantera fiolen och spela fint, de ergonomiska övningarna understödjer 
en hållbar kropp, de kroppsliga övningarna medverkar till att bli tekniskt skicklig. Alla momenten 
gynnar ett ökat medvetande om de fysiologiska gripbara påverkansfaktorerna i fiolspelet.

Inre faktorer i den pedagogiska metoden är mental träning och att skapa god självkänsla och 
självbild. Det är en inre mental process som handlar om att försätta sig i ett tillstånd där man själv 
har tillgång till sina resurser. Vi människor är dynamiska och har möjlighet att förändra, hantera och 
påverka i positiv riktning. Dessa faktorer syftar till att förbättra prestationen. Den mentala träningen 
syftar också till att upprätthålla en hållbar kropp. Momenten bidrar till att öka medvetandet om de 
psykologiska abstrakta påverkansfaktorerna i fiolspelet.

Soling är av åsikten att det yttre och det inre samspelet är beroende av varandra. Fungerar inte det 
inre fungerar heller inte till viss del det yttre. För att bli en bra fiolspelare är det lika viktigt att öva 
det metodiska och tekniska som att stärka självförtroendet och självkänslan. För att bli tekniskt 
skicklig är det lika viktigt med många fysiska som mentala speltimmar. Soling ser hela kroppen 
som ett instrument där fiolen är en förlängning av armen. När Soling beskriver sin uppgift som 
pedagog poängterar han vikten av att förlita sig på sin kunskap om att ge ut adekvat metodik för den 
enskilda individen och dess musikaliska och mentala behov. 

I resultatet beskrivs även hur den intrapersonella påverkan avspeglar den interpersonella dialogen 
mellan lärare och elev och ur vilket förhållninggsätt läraren närmar sig eleven. Ett kreativt tänkande 
möjliggör för både läraren och eleven att reflektera över sitt eget agerande. Inom den 
kulturpsykologiska teorin vet man också att lärande alltid påverkas av den kultur där lärande och 
utbildning sker.

Sökord

Fiol, fiolundervisning, fiolpedagog, folkmusikpedagogik, instrumentalpedagogik, ergonomi, mental 
träning, fallstudie, kvalitativ intervju, kulturpsykologiskt perspektiv.
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1. Inledning 

År 1997 började jag spela i kommunala musikskolan i Trosa, Södermanland, och kom sedan in på 
musikgymnasiet i Nyköping. Efter att jag tog studenten begav jag mig upp till Malung i västra 
Dalarna för att spela folkmusik på fiol under ett år. Ettårskursen Folkmusik på fiol leddes då, och 
gör så fortfarande, av traditionsbäraren, spelmannen och fiolpedagogen Jonny Soling. Detta år 
upplevde jag som väldigt givande och inspirerande. Soling har mångsidig erfarenhet av 
fiolundervisning och använder hela kroppen som ett instrument. Motivationen växte och jag 
fortsatte att studera vidare på skolor som Eric Sahlström Institutet i Tobo, Musikkonservatoriet i 
Falun, Musikerutbildning på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) och till sist läser jag nu 
en påbyggnadsutbildning för musiker inom pedagogik på samma högskola.

Det finns nästan ingen forskning om folkmusikundervisningens arbetsmetoder och pedagogiska 
förhållningssätt inom vuxenutbildning. Den tidigare forskningen är mest inriktad på folkmusikens 
existens inom musik- och kulturskolan. De flesta studenter som studerar eller har studerat folklig 
fiol på KMH har innan sina studier sökt sig till Solings kurs. Därför har jag i denna studie valt att 
undersöka de undervisningsmetoder en sådan självständig och erfaren folkmusikpedagog på fiol 
använder sig av.

Genom denna studie avser jag kunna utveckla min pedagogiska sida och inspireras utifrån Solings 
undervisningsmetod och då nå djupare förståelse för Solings undervisning. Dessa lärdomar kan jag 
dra nytta av i min egen undervisning som pedagog och hoppas även att läsaren av uppsatsen kan ha 
nytta av det.

2. Bakgrund

I detta kapitel kommer jag gå in på terminologi av olika begrepp som är relevanta för uppsatsen, 
tidigare forskning och undervisningstraditioner i fiolspel. Avslutningsvis beskriver jag syftet med 
uppsatsen samt en redogörelse för det vetenskapliga perspektivet som uppsatsen är skriven på som 
utgångspunkt.

2.1. Terminologi

I min uppsats har jag valt att använda mig av begreppet folkmusik, som i detta fall får representera 
folkmusik med rötter i svensk spelmanstradition. Jag ämnar inte att behandla de mängder av 
fusionsformer av folkmusik som finns, som världsmusik, gammeldans, folkets musik, folkpop m.fl. 
Däremot vill jag ge en förklaring till begreppet folkmusiker. Termen har vuxit fram genom den 
ökade professionalisering som skett av folkmusikgenren. I boken ”Folkmusik i Sverige”1 går det att 
läsa om när den stora ”folkmusikvågen” startade i slutet av 1960-talet. Det var då som unga 
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människor började intressera sig för folkmusik och som en protest mot det ”gamla synsättet”2 ville 
göra de gamla traditionella låtarna till ”sina egna”, dels genom förnyelse av musiken och dels 
genom förändring av föreställningarna om musiken. I och med att högre utbildning inom folkmusik 
på musikhögskolor och folkhögskolor startade på 1970-talet flyttades gränsen mellan spelman och 
folkmusiker ytterligare. En folkmusiker har så att säga genomgått en process av professionalisering 
och formalisering, vilket lett till en lösare koppling mellan musikern och folkmusiktraditionen. 
Folkmusikern ser sig själv, precis som termen antyder, som en musiker, verksam på fler musikaliska 
arenor än en spelman3.

Folkmusik som genreindelning. Den repertoar av kulturella verk som ingår i en kultur delas ofta in i 
genrer som hjälper kulturens medlemmar att orientera sig bland dessa. Genre handlar om de koder 
och stilistiska särdrag som medlemmar i en kultur orienterar sig mot när de ska förstå kulturella 
verk. Genrer är också ofta förknippade med grupptillhörighet, på så sätt att vissa grupper har 
preferenser för genrer som oftast stämmer överens med gruppens värderingar. Åtskillnad mellan 
genrer kan göras genom att analysera stilistiska kännetecken i musiken.

Termen en fiolspelman eller en spelman kanske främst för tankarna till en musikalisk oskolad man 
från landsbygden förankrad i en spelmanstradition. Jag syftar i denna uppsats på en person som 
spelar folkmusik på fiol och som kan vara amatör eller en professionell utövare. En spelman är för 
mig könsneutralt och jag nämner mig själv inte som spelkvinna utan som spelman även om 
spelkvinna ibland används men det är inte lika allmänt vedertaget som spelman.

Termen traditionsbärare är förekommande i uppsatsen. Med en traditionsbärare menar jag en 
person som kan många låtar från en viss plats, eller kan många låtar efter en viss spelman och har 
kännedom om det karaktäristiska för just den musiken. Denna person har så att säga kunskap om en 
specifik tradition av folkmusik och för musiken vidare till andra spelmän och/eller folkmusiker. 
Detta kan ske genom direkt gehörstradering från traditionsbäraren till en annan spelman, via 
dokumenterade ljud- och filminspelningar eller genom transkriptioner av traditionsbärarnas spel.

Slutligen skulle jag vilja förtydliga att termerna folkmusiker och spelman är dock möjliga att förena 
i en och samma person. Många som är verksamma inom folkmusik i dag kallar sig för både 
folkmusiker och spelman, beroende på vilken situation de befinner sig i.

2.2. Undervisningstraditioner

Man kan säga att det finns två olika utbildningstraditioner som formar verksamhet inriktat på 
musikutlärning. I Rostvall och West bok Handlingsutrymme, om utvecklingsarbete i 
musikundervisning 4 beskriver de dessa två olika utbildningstraditioner som en borgerlig tradition 

6

2 Det bevarande intresset som förekom bland intellektuella, folkmusikkännare och insamlare under 1800-talet samt 
1900-talets början.

3 Lundberg, Malm & Ronström. Musiker, Medier, Mångkultur. 2000.

4 Rostvall, Anna-Lena & West, Tore (1998). Handlingsutrymme, om utvecklingsarbete i musikundervisning. 
Stockholm: KMH.



och som en folklig tradition. Den borgerliga traditionen härstammar från 1800-talets individuella 
instrumentalundervisning för elever med ekonomisk förutsättning till detta, det vill säga ur högre 
samhällsklasser. Undervisningen i denna tradition är formad som formell utbildning med 
kunskapsförmedling från mästare till lärling. Ämnet och innehållet, alltså musiken och det tekniska 
hantverket, är det centrala i undervisningen. Notläsningsförmåga, regelbundna övningsvanor och 
god instrumentalteknik värderades högt. Lärarens uppgift är att vara förebild och visa eleven vad 
som är rätt och fel, vilket ofta sker genom verbala instruktioner. Den borgerliga traditionen är den 
tradition som vi kallar för konstmusik inom musikspråk.

Tidigare inom konstmusiken styrde läraren/mästaren helt över valet av undervisningsmaterial, 
vilket förekommer än idag, men det blir allt vanligare att eleven/lärlingen får vara med och påverka 
vilken typ av undervisningsmaterial som de ska använda sig av i sitt musicerande.5

Den folkliga traditionen bygger på en mer informell kunskapsförmedling som sker utanför 
institutioner och utan professionella lärare enligt Rostvall och West. De menar att den folkliga 
traditionen härrör exempel från den militära blåsorkestertraditionen där unga arbetare och 
jordbrukare rekryterades som orkestermusiker. I denna tradition läggs vikten på musikens sociala 
funktion, dess användning och form. Kunskapen förmedlas genom ”learning by doing”6 där 
samspel och härmande är en viktigare del än verbala anvisningar och korrigeringar. Hårdraget kan 
man säga att i den borgeliga traditionen ligger fokus på teknik och notläsning och inom den folkliga 
traditionen på gehörsspel och improvisation. Rostvall och West tar inte med andra genrer eller väger 
in olika nationaliteter i denna aspekt med två utbildningstraditioner och därför är det inte möjligt att  
se det som något enhetligt utan mer som något heterogent.

Notläsningen kommer som nämt ovan ur konstmusiken och innefattar många metoder där musikern 
måste lära sig att läsa/tolka notbilden för att sedan kunna överföra den till instrumentet. Det finns 
inte samma mängd folkmusiknoter ur ett pedagogisk perspektiv som inom konstmusiken, med det 
finns låthäften med folkmusiklåtar för både barn och vuxna, samt för nybörjare och avancerad 
spelman, men ingen direkt riktad fiolskola inom genren. Däremot finns det nyckelharpskolor och en 
studie om nyckelharpsspel i både svensk folkmusik och världsmusik.7 Det finns också 
folkmusiklåtar i några fiolskolor inriktade till konstmusik.8

Gehörstradering innebär att undervisningen går via hörseln och synen där låtarna memoreras med 
minnet. Gehörstraderingen tillhör den folkliga traditionen och är det vanligaste sättet att lära ut en 
låt. Läraren/spelmannen spelar före och eleven härmar och därefter förs eventuellt en diskussion om 
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5 Rostvall, Anna-Lena & West, Tore (1998). Handlingsutrymme, om utvecklingsarbete i musikundervisning. 
Stockholm: KMH. Sid 34-35.

6 Lärandet sker via görandet.

7 För mer info: http://www.ditteandersson.se/pedagog.html & http://www.nyckelharpa.com/shop/page-
folderID=shop&contentID=spelanyckelharpa.asp.html samt http://www.nyckelharpa-spielen.de/index.html

8 Rostvall, Anna-Lena & West, Tore (1998). Handlingsutrymme, om utvecklingsarbete i musikundervisning. 
Stockholm: KMH. Sid 26.
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de musikaliska och tekniska aspekterna i låten.9 För att bevara och kunna återuppleva lärarens 
framförande av låten som lärs ut, är det vanligt att folkmusikeleven använder ljud eller 
filminspelning. Det är en god källa och referens om inte noter används i undervisningen. I nutid 
används även internet som en del av streaming och delning av musik.

Den tydligaste skiljelinjen mellan traditionerna som finns, enligt Rostvall och West, är aspekten 
gruppundervisning – enskild undervisning. Lärare som är förankrade i den borgerliga traditionen ser 
ett starkt samband mellan enskild undervisning och kvalitet. Lärare förankrade i folklig tradition 
betonar istället gruppundervisning med hänvisning till ”musikens sociala funktion”, såsom 
exempelvis dansmusik.10

I boken Design för lärande i musik11 beskriver författarna också hur musiklärare ofta tenderar att 
undervisa så som de själva blivit undervisade, snarare än i enlighet med den forskning och de 
metoder som de tillägnat sig genom utbildning. En orsak till att ny forskning inte sprids bland 
musiklärarna kan vara att yrket till stor del består av ensamarbete.

Utbildningen av musiklärare har byggt på en tradering av erfarna lärares personliga 
uppfattningar om vad som är vad man brukar kalla ”best practice” snarare än på 
vetenskapliga systematiska studier av hur musikaliskt lärande kan organiseras så att fler 
elever utvecklas optimalt i relation till sina förutsättningar och intressen.12

2.3. Tidigare forskning

Den musikpedagogiska forskningen inom instrumentalundervisning i svensk folkmusik är inte 
litterärt stor. Det som finns är studier och examensuppsatser. Ämnet är snarare behandlat och 
beskrivet i litteratur om svensk folkmusik. Detta gör det svårt att säga något om de pedagogiska 
förhållningssätt och undervisningssätt i allmänhet inom folkmusikpedagogik. 

Men det finns en hel del examensuppsatser som behandlar folkmusik med dess påverkan och dess 
existens i musik- och kulturskolan, däribland uppsatserna: Jonas Holmén; Folkmusiken i 
musikskolan13, Gustaf Melén; Folkmusiken på musikskolan, då, nu och imorgon14, Jeanette
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9 Ling, Jan & Ahlbäck, Sven (1980). Folkmusikboken. (red.) Stockholm: Prisma. Sid 254

10 Rostvall, Anna-Lena & West, Tore (1998). Handlingsutrymme, om utvecklingsarbete i musikundervisning. 
Stockholm: KMH. Sid 30.

11 Kempe, Anna-Lena & West, Tore (2010). Design för lärande i musik. Stockholm: Norstedts.

12 Kempe, Anna-Lena & West, Tore (2010). Design för lärande i musik. Stockholm: Norstedts. Sid 48.

13  Holmén, Jonas (1992) Folkmusiken i musikskolan. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

14 Melén, Gustaf (2009) Folkmusiken på musikskolan, då, nu och imorgon - Vilka metoder använder fiolpedagoger i sin 
folkmusikundervisning på musikskolan? Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.



Lindmark; Folkmusik i kulturskolan15. Daniel Ek; Folkmusiken då och nu16. Sedan finns det andra 
examensarbeten som också fokuserar på folkmusik i fiolundervisning men i jämförelse med 
klassisk musik: Nina Stridhs; Klassiskt violinspel eller folkmusikaliskt fiolspel17, Emil Kunze; 
Fiolteknik i folkmusikundervisningen18,

Därutöver finns Maria Andersson examensuppsats som handlar om Fiolpedagoger inom genren 
svensk folkmusik19 vilket har ett större åldersspann och utbildningsspann mellan eleverna då det inte 
bara berör musik- och kulturskolan utan även grundskolan och studieförbund. Hon har undersökt 
om det finns grundläggande skillnader i undervisningsmetoder och pedagogiska förhållningssätt 
mellan fiolpedagoger inom genren svensk folkmusik. Jag skulle även vilja nämna Anna Cochranes 
examensarbete som handlar om Gehörsbaserad fiolundervisning.20 Eftersom gehörsspel och 
gehörsundervisning är en stor del av folkmusikgenren. Jag har även läst om Suzukimetoden skapad 
av Shinichi Suzuki21 där det finns likheter med den folkliga traditionen av att lära sig på gehör 
innan man börjar läsa noter. 

Den studie som angränsar min uppsats med tanke på ergonomi i samband med spel är Ditte 
Anderssons forskning och utvecklingsprojekt; Biomekanik och ergonomi i samband med spel på 
nyckelharpa22. Andersson har analyserat rörelsemönstret hos några skickliga spelare och några inte 
så skickliga spelare. Att skickliga spelare inom folkmusikgenren rör sig anser hon inte är någon 
nyhet, men hur de rör sig och i vilken riktning har en betydelse för både det musikaliska och det 
biomekaniska och då visar studien hur viktig helkroppsrörelsen är för ett bra spel. 
Det finns en norsk avhandling; Frå spelemannslære til akademi: 
om folkemusikkopplæring i Noreg med hovudvekt på slåttemusikken på hardingfele.23 Där kan man 
läsa vad de norske spelmännen hade för roll som lärare till de yngre spelmännen och hur traditionen 
såg ut förr i tiden när det lärdes ut låtar från mästare till lärling. 
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15 Lindmark, Jeanette (2008). Folkmusik i kulturskolan: Nio musiklärares uppfattning om att använda folkmusik i sin 
undervisning. Örebro: Sektion II, Pedagogik.

16 Ek, Daniel. (2001). Folkmusiken då och nu: En undersökning av folkliga traditioner i tre landskap och deras 
påverkan på folkmusikundervisningen i desamma. Luleå: Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå.

17 Stridh, Nina (2006) Klassiskt violinspel eller folkmusikaliskt fiolspel. Luleå: Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska 
universitet.

18 Kunze, Emil. (2007) Fiolteknik i folkmusikundervisningen. Examensarbete. Lund:  Musikhögskolan i Malmö, Lunds 
universitet. 

19Andersson, Maria (2014) Fiolpedagoger inom genren svensk folkmusik - En intervjustudie om undervisningsmetoder 
och pedagogiska förhållningssätt. Arvika: Musikhögskolan Ingesund.

20 Cochrane, Anna (2010) Gehörsbaserad fiolundervisning. Göteborg: Göteborgs universitet.

21 Suzuki, Shinichi: http://internationalsuzuki.org/shinichisuzuki.htm (2016-10-01).

22 Andersson, Ditte (2012). Biomekanik och ergonomi i samband med spel på nyckelharpa. Stockholm: FoU-projekt.

23 Stubseid, Gunnar (1992) Frå spelemannslære til akademi: om folkemusikkopplæring i Noreg med hovudvekt på 
slåttemusikken på hardingfele. Bergen: Folkekultur. 



Paul Rollands studie; The teaching of action in string playing24 är en väl genomförd och analytisk 
studie med både böcker och VHS. Han förespråkade den fria rörligheten och använde tydliga, 
konkreta och koncisa instruktioner för stråkundervisningen.

Kato Havas är väldigt intresserad av pedagogiken och ergonomin i fiolspel och har då analyserat de 
fysiska, psykiska och sociala orsakerna till kroppsliga spänningar vilket hon fortfarande åker runt 
och undervisar, föreläser och skriver om.25

2.4. Tidigare examensuppsatser

Holmén undersökte främst om varför, när, av vilka och till vilka introducerades folkmusiken på 
musikskolorna i Rättvik och Falun under båda skolornas födelse i mitten av 1950-talet och fram till 
1990-talet. Det framkommer att folkmusiken ofta används på ett sätt där denna musik får anpassa 
sig till de konstmusikaliska ideal och metoder som lärarna och skolformen var van vid. Resultatet 
visar att det skett ett motstånd till den ”opraktiska” gehörsutlärningen och ungdomsspelmanslag 
som spelar efter noter är exempel på effekter där folkmusikens repertoar används i en 
konstmusikalisk präglad skola. Trots att detta sker på platser där den traditionella folkmusikens 
röner ett stort intresse och antalet utövare är mycket stort. Men studien visar också att den 
betydande reformeringen beträffande folkmusikundervisning i musikskolan skedde under 1970-
talet. Folkmusikkunniga pedagoger började anställas och folkmusiken uppvärderades inom 
utbildningsväsendet och bland de stora aktörerna på musikskolans arena delar tillsist, i stora delar, 
en gemensam grundsyn på folkmusikens roll, villkor och värde för musikundervisningen på 
musikskolan i Sverige.

Meléns examensuppsats är en delvis fortsättning på Jonas Holméns uppsats; Folkmusiken i 
musikskolan (1992). Meléns söker vidare i hur folkmusik på musikskolorna i Dalarna förmedlas till 
elever under år 2009 och hur det sett ut tidigare. Sedan fördjupar han sig om vilka beståndsdelar 
som kan vara viktiga när man undervisar svensk folkmusik utifrån kunskap om hur musiken 
använts och hur den framförts. Resultatet leder till att inlärningsstrategierna för folkmusik på 
musikskolorna har förändrats på flera plan sedan musikskolornas första verksamhetstid. Dels har 
själva metodiken vid lektionstillfället förändrats så att den innehåller fler delar som kan härledas till 
genren och dels har synen på genren förändrats på ett sådant vis att det numer är vanligt att ha 
folkmusik som utgångspunkt i sin undervisning tack vare musikhögskoleutbildningarna, samt att 
några lärare bara använder folkmusik och ”folkmusikaliska verktyg” i sin undervisning.

Lindmarks studie handlar om att hon undersökte hur musiklärare i Örebro län använde folkmusik i 
sin undervisning och hur de bedriver den undervisningen och med vilka verktyg i både musik- och 
kulturskolan. Studien visar att de nio intervjuade lärarna tycker att det är viktigt med ett varierat 
utbud av genrer i musik- och kulturskolan och att detta förefaller sig vara lärarens skyldighet att 
visa eleverna. Främst genom att det kulturarv som den folkliga musiken utgör förs vidare till nya 
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generationer, men även att gehörsspelets kvaliteter beaktas i undervisningen. Gehörsinlärningen har 
en framträdande position i folkmusikundervisningen, men bland lärarna finns det också de som 
föredrar att lära ut de folkmusikaliska låtarna via noter. Synen på eventuella speltekniska skillnader 
ur ett musikpedagogiskt perspektiv mellan olika genre verkar inte skilja sig markant åt mellan 
lärarna menar Lindmark. Resultatet mynnar ut i att tillsammans med folkmusikens inneboende 
gemenskap och spelglädje bör de bidra till ett vitaliserat musikaliskt lärande i musik- och 
kulturskolan.26

Daniel Ek har i sin studie Folkmusiken då och nu: En undersökning av folkliga traditioner i tre 
landskap och deras påverkan på folkmusikundervisningen i desamma, bland annat intresserat sig för 
vilken status folkmusiken har som ämne, och vilket bemötande den får från andra musiklärare. 
Studien visar att samtliga intervjuande lärare anser att det är viktigt med folkmusikundervisning, 
dels genom att musikundervisning och kulturhistoria knyts ihop på ett berikande sätt, samt att de 
pedagogiska fördelarna är den gehörsbaserade inlärningen men att även spel efter noter 
förekommer. Resultatet visar att genren accepteras på musikskolorna och att det inte längre ses som 
en främmande sfär bland det musikaliska undervisningsutbudet i musikskolan.27 

Stridh har undersökt skillnaderna i frågan om interpretation mellan klassisk musik och folkmusik. 
Hon har studerat ett klassiskt stycke och en folkmusiklåt, och utgår från de musikaliska aspekterna, 
ornamentik, klang, frasering och rytm. Resultatet hon fick fram var att det finns avsevärda 
skillnader när det kommer till dessa aspekter mellan genrerna. Bland annat lyfter hon fram att 
ornamentik och rytm är mer centralt i folkmusiken än i det klassiska stycket. Hon skriver vidare att 
frasering och klang utgörs på helt olika sätt mellan genrerna där folkmusikern har höjdpunkten på 
slutet av låten och klangen är vassare, medan konstmusikern har höjdpunkten i mitten av frasen och 
klangen är mjukare.28

Kunze har också studerat undervisningssätt mellan klassisk musik och folkmusik, men riktar sig 
mer mot folkmusikgenren genom att undersöka fyra folkmusiklärares arbeten med fiolteknik utifrån 
båda genrerna. Hans resultat visar att lärarna använder ett brett material och olika metoder i sin 
undervisning hämtade från båda genrerna och lärarnas egna erfarenheter.29

Anderssons examensuppsats inom lärarprogrammet är den studie som är mest aktuell då den är 
skriven 2014 och inriktar sig bara på folkmusikundervisning utifrån undervisningsmetoder och 
pedagogiska förhållningssätt där hon jämför lärare med respektive utan formell musiklärarexamen 
inom genren och som jobbar delvis inom grundskolan och studieförbund samt musikskolor. Hon har 
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undersökt om det finns grundläggande skillnader i undervisningsmetoder och pedagogiska 
förhållningssätt mellan fyra fiolpedagoger inom genren svensk folkmusik. Studiens resultat visar att  
det är mer som förbinder än som skiljer de fyra pedagogerna åt. Resultatet betonar 
gehörsundervisning, spelglädje och musikalisk funktion – vilket hör till traditionen i 
folkmusikgenren. Men studien visar också att de två pedagoger som har en lärarexamen har ett 
tydligare inslag av institutionaliserade kunskaper så som notanvändning och mer explicit 
progression i pedagogiken samt större öppenhet för genrebredd, medan de utan musik-lärarexamen 
mer renodlat inriktar sig på svensk folkmusik och vad genrens historik grundas på.30

Cochranes syfte med undersökningen var att ta reda på hur gehörsorienterade fiollärare på 
kulturskolan och i Suzukiundervisning ser på och använder sig av gehöret i undervisningen, samt 
hur de ser på relationen mellan gehör, musikalitet och personligt uttryck. Cochranes har även själv 
spelat folkmusik och klassisk musik på fiol och hennes resultat visar att gehör är ett komplext 
fenomen som inte går att särskilja från spel efter noter. Gehöret används av lärarna på olika sätt och 
i olika utsträckning i undervisningen. Generellt sett handlar det om informella metoder, eftersom 
metoder för gehörsbaserad undervisning på fiol i stort saknas litterärt. Även begreppen musikalitet 
och personligt uttryck är mycket komplexa. Lärarna ser musikaliteten som en möjlighet att uttrycka 
sig med musik och gehöret som ett redskap för att nå ett personligt uttryck, vilket de ser som själva 
målet med musiken.31

Suzukimetoden skapad av violinisten och professorn Shinichi Suzuki (1898–1998) från Japan ansåg 
att alla barn har möjlighet att lära sig spela fiol med relativ liknande inlärningsprocess som att lära 
sig sitt modersmål. Genom att praktiskt utöva innan man börjar läsa och avkoda tecken. Vikten 
ligger av att lyssna på musik och lära sig med gehörsbaserad undervisning innan noter presenteras. I 
de flesta länder börjar barnen spela när de är ca 3–4 år gamla och då tillsammans med en förälder 
som också är aktiv under lektionen. Repertoaren finns i fiolskolor där man utövar Suzukimetoden. 
Fokus ligger på att kunna utöva fiol på ett balanserat och naturligt sätt med en bra ton. Shinichi 
Suzuki poängterade vikten av en positiv inlärningsmiljö baserad på den växande barnets liv och 
utvecklingen av barnet.32

2.5. Tidigare forskning och avhandling

Som tidigare nämnt finns det nästan ingen större forskning om just folkmusikundervisningens 
undervisningsmetoder och pedagogiska förhållningssätt.33 Utan det som finns är snarare behandlat 
och beskrivet i litteratur om svensk folkmusik eller de examensuppsatser som jag nämnt ovan. 
Ämnet är också behandlat inom den norska folkmusikforskningen och då av Ole Bull-akademiens 
rektor Gunnar Stubseid som skrivit avhandlingen: Frå spelemannslære til akademi:  
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om folkemusikkopplæring i Noreg med hovudvekt på slåttemusikken på hardingfele.34 Den norske 
spelmannen hade en roll som lärare för de yngre spelmännen. Själva lärandesituationen kunde gå 
till på fler sätt. Vanligtvis spelade läraren en låt ur sin repertoar och eleven fick genast härma och 
tolka lärarens spelsätt i frågan om musikaliskt uttryck och teknik. Lärarens undervisning kunde gå 
till på flera sätt men vanligast fick eleven börja med att lära sig att stämma instrumentet för att 
sedan övergå till fiol- och strålhållning. Låtmaterialet hade en tydlig progressionstanke – med 
lättare låtar för nybörjare som följdes av allt svårare låtar eftersom. Stråkteknik var även väldigt 
viktigt att ha med från ett tidigt stadium.35 Eftersom de norska spelmännen verkade under snarlika 
förhållanden som de svenska, skulle även de pedagogiska förutsättningarna kunnat vara lika.

Ditte Anderssons forskning och utvecklingsprojekt; Biomekanik och ergonomi i samband med spel 
på nyckelharpa36 är den studie som angränsar min studie närmast med tanke på ergonomi i samband 
med spel. Jag ser ingen nackdel med att studien inriktar sig på nyckelharpsspel då jag själv spelar 
nyckelharpa och kan överföra den kunskapen till fiolspel och fiolhållning. 

Anderssons studie är inspirerad av Paul Rollands studie University of Illinois String Research 
Project som kom att bli publicerad i boken; The Teaching of Action in String Playing (TASP).37 
Denna studies hypotes var: 

Rörelseträning, skapad för att befria eleven från överdriven spänning, kan införas inom en 
organiserad plan för undervisning på stråkinstrument, och en sådan plan kommer, på lång sikt, att 
resultera i snabbare inlärning och bättre utförande inom alla områden av undervisningen. 
Undervisningen rörde först och främst fiol och altfiol. 
(TASP s. 1; översättning Ditte Andersson, sid 4).

Andersson har analyserat rörelsemönstret hos några skickliga spelare och några inte så skickliga 
spelare. Att skickliga spelare inom folkmusikgenren rör sig anser hon inte är någon nyhet, men hur 
de rör sig och i vilken riktning har en betydelse för både det musikaliska och det biomekaniska och 
då visar studien hur viktig helkroppsrörelsen är för ett bra spel. Jämförelsen visar även att det inte 
baseras på någon slags estetik, utan funktion. Om inte instruktören har denna funktion fullständigt 
klart för sig blir processen att överföra meningen med hållningen till en elev ”fullständigt 
urvattnad”.38 

Rolland var violinist och känd för sina studier att betona de fysiska kraven inom fiolteknik. Han 
förespråkade den fria rörligheten och använde tydliga, konkreta och koncisa instruktioner för 
undervisningen. Hans pedagogik var mycket analytisk tack vara hans forskningsstudier där 
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kunskapen om kroppsrörelserna sattes i den vetenskapliga kontexten av att spela fiol. Rollands 
studie har stor betydelse i min uppsats då Rolland är en av Solings inspiratörer.

Kato Havas blev banbrytare när hennes bok A new approach to violin playing39 gavs ut, då det var 
ett nytt förhållningssätt att förhålla sig till fiolen än i tidigare skriven litteratur. Havas ser kroppen 
som ett instrument och att hela kroppen behöver engageras för att utan motstånd på en enda punkt 
lämna sitt fulla stöd. Havas lägger stort fokus på balansen och jämnvikten mellan alla kroppens 
delar i en enda balanserad och närvarande kropp. Hennes undervisningsmetod är väl beskriven i 
hennes bok och ger läsaren goda förutsättningar för att kunna behärska fiolteknik och utöva musik. 
Havas har även skrivit en bok om hur man kan eliminera rampfeber. Båda böckerna finns översatta i 
en samlad bok på svenska40, denna bok är viktig för min uppsats då Havas är en av Solings 
inspiratörer. 

2.6. Syfte

Den tidigare forskning som jag nämnt ovan behandlar alla genren folkmusik på något sätt. De flesta 
av dessa studier är inriktade på folkmusikens existens inom musik- och kulturskolan. Min uppsats 
fokuserar på pedagogiska och metodiska förhållningssätt och undervisningsmetoder inom 
vuxenutbildningen. Tyvärr har jag inte funnit något motsvarande. Föremålet för denna studie är en 
enskild folkmusikpedagog med inriktning fiolspel på folkhögskolenivå.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka moment och vilka pedagogiska metoder 
folkmusikpedagogen Jonny Soling använder sig av samt vilka hans inspirationskällor är.

2.7. Vetenskapligt perspektiv

Min uppsats kommer att utgå från ett kulturpsykologiskt perspektiv, såsom det presenteras av 
Bruner.41 Anledningen till att jag har valt kulturpsykologiskt teori som vetenskapligt perspektiv är att 
teorin särskilt riktar fokus på relationen mellan individ och kultur. Det är där lärares strategier och 
överväganden står i fokus för kunskapsöverföring och då i relation till den musikutövande eleven 
utifrån allmän kultur och handling som kan påverka lärandet.

Kulturpsykologiskt perspektiv har sin grund i Vygotskijs kulturhistoriska teori där tanken är att 
kunskap medieras dvs förmedlas genom kulturella verktyg. Vygotskij menade på att vi är starkt 
påverkade av den kultur vi lever i, så pass att vi ärver den. Lärandet kan därför inte separeras från 
den kultur där det sker. Förutom detta tyckte Vygotskij att varje människa också är bärare av sin 
historia och sin samhällsklass. Han menade att vi aldrig kan bortse från historien och alltid måste se 
en människas handlingar i relation till samhällsklass och historia. Vygotskij skiljer dock på lokala 
situationer – där individerna som ingår i den lokala situationen delar erfarenheter från en starkt 
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dominerande kultur. Bruner tycker tvärtom och utgår från att den lokala situationen dominerar 
utifrån individernas olika kulturella erfarenheter. Men Bruner och Vygotskij är ense om att lärande 
aldrig kan skiljas från den lokala situation där det sker.

Synen på lärande som Bruner representerar i det kulturpsykologiska perspektivet är att lärande alltid 
påverkas av den kultur där lärande och utbildning sker, dock utifrån två olika förhållanden. 
Antingen tillåts eleven fritt nå sin fulla potential och egna värdering eller så tillåts eleven återge/
reproducera kulturen. Oavsett vilken pedagogik som används, finns där alltid en underliggande 
elevsyn. Mot denna bakgrund kan aldrig pedagogik vara neutral. Även Vygotskij anser att 
pedagogik och utbildning inte kan vara neutrala, och menar att en människas utbildning är helt 
beroende och bestämd av den sociala miljön där individen växer och utvecklas. Ett resultat av detta 
resonemang blir att det är viktigt vilken pedagogik som används, med andra ord ur vilken synvinkel 
läraren närmar sig eleven.

Vidare menar Bruner42 att människors intrapersonella dialog avspeglar hur deras jag initierar 
handlingar. Ett kreativt tänkande möjliggör för människan att reflektera över sitt eget agerande. 
Denna reflektion avspeglar den intrapersonella dialogen. 

3. Metod

Denna studie är genomförd med den kvalitativa intervjun som metod. De i förväg formulerade 
frågeställningarna fungerar som en ryggrad till intervjun som i stunden anpassas efter de svar och 
de samtal som jag fört med intervjupersonen Jonny Soling. Kvalitativ intervju som metod är 
induktiv, vilket innebär att den fokuserar på process, förståelse och tolkning. Denna metod tillåter 
uttömmande svar och analys vilket passar då jag behöver beskriva och analysera Solings 
pedagogiska metod. Som komplement till den kvalitativa intervjun har jag både observerat och varit 
med i en deltagande observation i Solings klassrum under några dagar år 2015 på kursen Folkmusik 
på fiol, 1 år, vid Malungs folkhögskola. 

Som jag tidigare har nämnt har Soling varit min lärare när jag själv gick kursen Folkmusik på fiol 
(2006-2007) och som en grund för denna uppsats har jag även använt mig av mina egna 
anteckningar som jag samlat på mig genom åren, dels vid mina studier och dels vid återträffar och 
återbesök. Dessa anteckningar gör det möjligt att blicka tillbaka och skapa en mer omfattande bild 
av Solings material i undervisningen. Mina anteckningar har hjälpt mig att ringa in studiens 
frågeställning samt underlättat tolkningen av mitt insamlade datamaterial. 

Denna uppsats forskningsmetod är också en fallstudie. För att studera undersökningsobjektet 
ingående har jag endast riktat in mig på en specifik person. Jag kommer inte att studera flera 
personer och eller inte ställa frågorna vad-, varför- och hur andra musikpedagoger undervisar då det 
inte rör fallstudie som metod och inte syftet med denna uppsats. I boken Fallstudien som 
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forskningsmetod43 beskrivs fallstudien som metod som passande inom ämnen som antropologi, 
historia, sociologi, kultur och psykologi. Dessa ämnen berör även pedagogik med undervisning och 
inlärning. Vanliga tillvägagångssätt för att forska med hjälp av fallstudie som metod är genom 
observation eller genom deltagande observation (från antropologi) och därefter göra en källanalys 
(historia). Det insamlade materialet granskas och analyseras, därefter studeras forskningsfrågan. 
När man genomför en fallstudie är det snarare fokus på process än utfallet och fokus på att upptäcka 
snarare än att bevisa.

3.1. Om deltagaren och betydande musikinspirationskällor 

Jonny Soling är född 1945 och uppvuxen i Orsa. Han kom 
dock inte i kontakt med folkmusik förrän han var 25 år och 
närvarade på ett kalas där några spelmän spelade Orsalåtar. 
Själv jobbade han inom datorbranschen och hade spelat 
klarinett och saxofon i ett band. Han kunde läsa noter men när 
han ville lära sig spela fiol fick han motstånd från bygdens 
fiolpedagoger, eftersom han var ”för gammal och dessutom 
vänsterhänt”. Det resulterade i en iver och en stark vilja att 
lära sig själv. Han lånade en fiol och började med notboken 
”Fiolspelets ABC”. Tillsist fick han tag i Ole Hjorth och de 
utbytte tjänster genom att Soling kunde hjälpa Hjorth att föra 
över gamla trådinspelningar med Hjort Anders Olsson till 
rullband mot att Hjorth skulle ge Soling lektioner. Samarbetet 
och samvaron med Ole Hjorth var och är fortfarande väldigt 
viktigt för Soling. Andra som på liknande sätt har betytt 
mycket för Soling inom folkmusiken och bland 
traditionsbärarna är bland andra Pål Olle (Påhl Olof Dyrsmeds) 
och Nils Agenmark.

Året därpå kom han in på Musikhögskolan i Göteborg och började undervisa i folkmusik med 
låtspel på fiol efter en termins studier. Efter musikhögskolan bar det iväg på turné tillsammans med 
Merit Hemmingssons band där också spelmannen Kalle Almlöf spelade. 

Ole Hjorth föddes år 1930 i Viksta socken, Uppland. Han är spelman och violinist med Hjort 
Anders Olsson som läromästare. Ole Hjorth har arbetat på Stockholms musikskola och var 
föregångaren inom klassundervisning för stråk. Ole Hjorth är en erkänd traditionsbärare inom 
folkmusiken och har erhållit ett antal priser och medaljer. Han kom att bli Solings första fiollärare. 
Ole Hjorth startade den första pedagogiska utbildningen för spelmän på Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm och Soling och Almlöf var två av de fyra som gick första året. Syftet var bl.a. till för att 
spelmän skulle kunna arbeta som folkmusiklärare dels ute på skolor men även via studieförbund 
och andra sammanhang där folkmusiken stod i centrum och att de då skulle få med sig de 
pedagogiska grundstenarna inom metodik och didaktik. Soling och Almlöf startade sedan efter 
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några sommarkurser en folkmusikutbildning för vuxna på Malungs folkhögskola där Soling 
fortfarande arbetar som lärare efter 38 år och med en ålder av nyss fyllda 71 år. 

Hittills har ca 15 000 elever gått på Solings kurs i folkmusik på folkhögskolan i Malung och då med 
både korta och långa kurser. Det är en ansenlig mängd människor som låtits sig inspireras och 
siffran blir högre och högre i och med att Soling dessutom frilansar som musiker och pedagog vid 
olika konserttillfällen. Soling har erhållit ett antal priser och utmärkelser för sina gedigna insatser 
inom folkmusiken och pedagogiken, samt spelat in ett antal skivor.

Solings pedagogiska influenser har förutom av hans egen nyfikenhet och intresse för filosofi och 
idrott anammats av musikutövare som Kato Havas, Paul Rolland och Ole Hjorth. De är hans största 
inspirationskällor och som också liknar hans egna tankebana om fiolspel och att lära ut fiolspel. 
Soling har förmodligen inte anammat dessa lärares metodik helt och hållet utan de har gett honom 
en övergripande idé som Soling senare anpassat till hans pedagogik, genre och rum.

Kato Havas föddes år 1920 i Ungern och hade sitt första professionella violinist framträdande vid 
sju års ålder. Vid arton års ålder drog hon sig tillbaka från offentlig solistverksamhet för att bilda 
familj och fostra sina barn, samt att hon hade fått ont i kroppen av fiolutövandet. Under denna 
period utarbetade hon sin banbrytande undervisningsmetod för att förebygga fysiska skador och 
eliminera rampfeber i samband med att spela stråkinstrument. Genom att få kontroll och en avspänd 
kropp från de fysiska spänningarna elimineras också de mentala spänningarna tex. vid rampfeber. 
Havas är väldigt intresserad över pedagogiken och ergonomin i fiolspel och har då analyserat de 
fysiska, psykiska och sociala orsakerna till spänningar vilket hon fortfarande åker runt och 
undervisar, föreläser och skriver om. Jonny Soling har träffat Kato Havas tre gånger vid 
föreläsningar och masterclasses.

Paul Rolland (1911–1978) föddes i Ungern vilket kom att bli ett land han åkte till ofta, men bosatte 
sig i USA och var en skicklig musiker samt lärare som på senare tid koncentrerade sig mer på 
pedagogiken och dess undervisningsform. Han var noggrann och använde konkreta, logiska och 
koncisa instruktioner för sin undervisning och forskning. Rolland var nyskapande för sin tid 
beträffande fiolmetodik och han förespråkade den ”fria” rörligheten i kroppen dvs. en avspänd 
kropp. Paul Rolland har publicerat ett antal böcker och skrifter om strängpedagogik, samt 
dokumenterat via film hans forskning och undervisningsmetodik på University of Illinois. Jonny 
Soling har träffat Paul Rolland efter att ha varit på en föreläsning med honom.

3.2. Intervjuguide 

Intervjun som är en del av denna kvalitativa studie genomfördes enskilt i klassrummet och efter 
lektionstid. För att behålla fokus och hålla mig inom ramen för denna studie hade nedanstående 
frågor formulerats i förväg. Under intervjun med Soling ställdes också flera följdfrågor som 
uppkom under den deltagande observationen. Huvudfrågorna är grupperade efter tre olika ingångar: 

Om hur han själv har lärt sig:
- Vad är det som har inspirerat honom i hans undervisningsmetod? 
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- Vilka förebilder har han som pedagog?
- Har han själv studerat olika pedagogiska fiolskolor? 
- Vad har han funnit kärnan till att medvetenhetsgöra att kroppen också är ett instrument 

tillsammans med fiolen i form av vibrationer, efterklang och dylikt?

Om hur han lär ut:
- Hur går han metodiskt tillväga? 
- Vad har han inspirerats av gällande hans ergonomiska tänk vid t.ex uppvärmning? 
- Hur har han funnit inspiration till hållbarheten kring att spela mentalt? 

Om hur han vidareutvecklat sin pedagogik senare:
- Hur kommer han fram till utförandet av hans egna övningar och vad har han påverkats av? 
- Hur planerar Jonny sina lektioner efter 38 år som pedagog? 

3.3. Observation

Jag åkte upp till Malung och auskulterade hos Soling under en vecka i februari 2015. Lektionerna 
varade från morgon till eftermiddag med avbrott fikapauser och lunch. Klassen bestod av en grupp 
vuxna människor i olika åldrar som studerade av olika anledningar. Några hade högre 
vidareutbildning som mål, andra hade tagit ett sabbatsår från sitt yrkesliv inom helt andra områden. 

Det jag observerade under lektionerna var föremål för en ständig inre tyst analys som väckte frågor 
hos mig. Eftersom jag befann mig på plats var det lätt att finna stunder att samtala med Soling under 
pauser och luncher. Intrycken från både observationen och den deltagande observationen bidrog till 
att jag kunde fylla ut de färdiga frågeställningarna med följdfrågor för att vidareutveckla Solings 
svar.

Jag filmade uppvärmningen på morgonen och spelade in ljud under vissa moment i klassrummet för 
att minnas tillbaka när anteckningarna inte räckte till. Inspelningarna är endast som hjälpmedel för 
mig att komma ihåg och inget som kommer visas offentligt, vilket kursdeltagarna i klassrummet har 
godkänt.

Datainsamlingen består av de intervjuer jag genomförde, det material jag filmade, fotograferade och 
antecknade under observation. Därutöver har jag haft nytta av mitt tidigare material från när jag 
själv studerade för Soling och kopierat material som Soling själv gett mig.

3.4. Analys

Min förförståelse i ämnet och det insamlade materialet ligger till grund för studien. För att få ett 
större perspektiv har jag sökt efter källor om fiolmetodik inom både folkmusik och klassisk musik. 
Jag har även tagit del av den litteratur som Soling rekommenderat. 

Jag tycker det har varit svårt att avgränsa mig då det är mycket influenser som Soling inspireras av 
och som utgör hans pedagogik. Filosofi, logik, hälsa, metodik, didaktik, självbild och självkänsla 
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flätas alla samman och har inverkan på musikpedagogen Soling. Det vetenskapliga perspektivet 
inom kulturpsykologi har hjälpt till att lyfta fram och strukturera olika pedagogiska verktyg, dels 
genom det yttre och inre påverkan och dels genom den intrapersonella påverkan (metakognition). 

Metakognition är ett begrepp som används för att beskriva hur människor reflekterar kring sitt eget 
tänkande. Förmågan att reflektera över sitt eget tänkande är förknippat med kreativitet. Enligt 
Bruner44 avspeglar människors intrapersonella dialog hur deras jag initierar handlingar. Det är 
visserligen inte möjligt att med vetenskapliga metoder direkt undersöka den intrapersonella 
dialogen, men den kan undersökas indirekt med hjälp av metoder, som i det här fallet 
intervjuinspelning. Den intrapersonella dialogen pågår hos Soling under intervjun då han verbalt 
formulerar sina svar samtidigt som han mentalt överväger sitt resonemang.

Den intrapersonella påverkan avspeglar och blir beroende av den interpersonella dialogen eftersom 
uppmärksamhet kan skifta mellan olika aspekter i arbetet. Till exempel förhåller sig en lärare 
ständigt till att sätta mål, att konstruera lösningar och testa dem, eller att beräkna tidsåtgång för 
olika moment. En lärare är sin egna pedagog, men genom den kulturpsykologiska teorin vet man att 
lärande alltid påverkas av den kultur där lärande och utbildning sker och då också ur vilket 
förhållningssätt läraren närmar sig eleven. 

3.5. Etiska överväganden

Jonny Soling blev i ett tidigt skede informerad om studiens syfte och upplägget för datainsamlingen 
och har gett mig tillåtelse att använda hans namn i mitt arbete. Han har även läst igenom och 
godkänt mitt arbete. Därför är denna uppsats inte skriven med ett fingerat namn.

4. Resultat 

I detta kapitel presenterar jag resultatet från auskultationer, tidigare insamlat datamaterial och de 
samtal som jag haft tillsammans med Soling. Det övergripande resultatet är att Soling i sitt sätt att 
bedriva sin undervisning kombinerar kunskaper från flera olika områden som till exempel filosofi, 
logik, hälsa, medveten närvaro, metodik, didaktik, självbild och självkänsla. 

Jag har sammanställt en del av alla influenser som Soling inspireras av och som utgör hans 
pedagogik och presenterar resultatet genom tre ingångar; yttre, inre och samspelet mellan yttre och 
inre. Jag har fått vara strikt i min avgränsning då Solings material är så omfattande. 

4.1. Yttre

Yttre faktorer i den pedagogiska metoden är tekniska, ergonomiska och kroppsliga övningar. De 
tekniska syftar till att kunna hantera fiolen och spela fint, de ergonomiska övningarna syftar till att 
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vara i en hållbar kropp, de kroppsliga övningarna möjliggör att bli tekniskt skicklig. Alla momenten 
bidrar till att öka medvetandet om de fysiologiska konkreta påverkansfaktorerna i fiolspelet.

4.1.1. Improviserande upplägg i undervisningen

Soling ser möjligheterna i att utveckla det lilla till det större. Han väver samman en övning, till flera 
övningar. Ett exempel är att han under ett lektionstillfälle spelar en övning som heter lilla ramsan 
med kursdeltagarna. I den övningen väljer han sedan olika fokus exempelvis legatesser 
(stråkkombinationer)45, tonbildning, tonstart, reflektion, stråkvändningar, tonart, fjärde finger på 
vänster hand, humor, nyfikenhet och tillsist ta ner fiolen i viloläge, andas och njut. 
Ramsorna är lätta så att alla ska kunna ta sig an dem och då kan koncentrationen istället ligga på det 
som ska utövas. Ramsan blir då inte ett hinder i utövandet. Lilla ramsan är bilaga nr 1, sid 39.

Ett annat exempel från klassrummet är när klassen övar på en triolövning. Först spelar alla 
tillsammans igenom övningen några varv så att alla ska minnas den. Därefter får kursdeltagarna ett 
fokusmoment där de ska känna efter tonerna ”leta upp dem, alla toner på vardera sträng är olika, du 
ska känna efter så att tonerna trivs där”. Då spelas övningen lite långsammare och sedan ökar de 
tempot allt eftersom. Som resultat av momentet har klassen fått en bättre tonklang Soling går vidare 
med legatesser, luftstråk (spela aktivt i strängarna utan stråk) sedan med stråke fast med mindre 
ljud. Därefter långa stråk och ännu längre stråk, motrörelser i kroppen, fler legatesser efter varandra 
och asymmetrik etc. Han utökar sedan övningen ännu mer med olika legatusser som har olika fokus 
t.ex. legatuss 1 har betoning på första slaget i en triol och delade stråk, medan legatuss nr 3 har 
betoning på första slaget i triolen men med legatobåge över två toner. För exempel se bifogad bilaga 
nr 5, sid 44.

Sedan ställer Soling en kort fråga till kursdeltagarna där han frågar hur deras ansiktsuttryck ser ut 
”är det lätt som en plätt eller är det så svårt så det aldrig går. Har du en slät eller skrynklig panna?” 
Under denna frågeställning tar kursdeltagarna ner fiolerna för en liten stunds vila och reflektion. 
Efter en stunds reflektion i klassrummet fortsätter etyden med att Soling lägger fokus på uttrycket i 
ramsan. Det ska leda till att öva musikkaraktär och att kunna uttrycka sitt musicerande. Soling 
lägger olika fokus efter varandra precis som ovan. Först övar de på fraseringen av triolövningen, 
sedan lägger han fokus på hur de ska markera taktslagen och dynamiken. Efter denna lektion som 
varar i ca 1,5 h har Soling vävt samman ca 20 olika övningsmoment och fokus, och då med endast 
två etydramsor. 

All undervisning sker på gehör i klassrummet. Soling visar och kursdeltagarna härmar. Om det är 
något som behövs förtydligas så skriver Soling ner det på whiteboardtavlan som har en blank halva 
och en notlinjerad halva. Där kan han rita upp hur det exempelvis ser ut när kursdeltagarna ska ta ett 
dubbelgrepp på fiolen, eller hur en triol noteras, eller förklarar hur ett ackord är uppbyggt och hur 
de hänger ihop med tonika, subdominant och dominant etc. Därför finns det heller inget tidigare 
undervisningsmaterial förutom några få stenciler som kursdeltagare skrivit ned eller som Soling 
själv skrivit. Det är kursdeltagarans egna ansvar att notera det som sker på lektionen. De sätter 
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själva ord på vad de gör i klassrummet. Det är en inlärningsprocess i sig och det hjälper 
kursdeltagarna att även reflektera över vad som sker och hur de gör. Denna metod bidrar även till 
att det skapas en dialog i klassrummet och frågor väcks.

Soling skiljer på etydövning och att uttrycksfullt spela låtar. Etyderna är till för att öva upp sin 
teknik och är därför musikneutrala för Soling. Men det är viktigt att kursdeltagarna ska veta hur de 
ska kunna ta sig an en etyd när de själva övar efter lektionen. Soling använder inga låtar som etyder 
för att få till tekniken som fiolspelman, utan tekniken ska vara på plats innan utförandet av låten 
sker och då tillämpas tekniken låtspelet direkt. Inom folkmusikgenren finns det en tradition av att 
låtar lärs ut från mästare till lärling, vilket jag skrivit ovan.46 Då är det istället vanligt att 
folkmusiklåtarna lärs ut på ett pragmatiskt sätt så att spelmanen kan utvecklas tekniskt beroende på 
vilken låt denne får av sin lärare. Men Soling anser att låtar inte ska vara ett förbrukningsmaterial 
utan när han övar på låtar med sina kursdeltagare så är det uttrycket i låten, ornamentiken, takten 
och fraseringen som de övar på. Tekniken ska helst och gärna redan finnas på plats och inte vara ett 
störande moment för utförandet av låten och det upplever Soling fungera bra ur ett pedagogiskt sätt 
till vuxna.

4.1.2. Poängen bakom övningarna är att städa i sitt beteende

Soling har en stor och bred verktygslåda som han skapat under alla sina år som verksam musiker 
och pedagog. Från början hade jag en vision att försöka sammanställa hans material men insåg när 
jag var halvvägs att det tyvärr inte var möjligt. Det skulle vara ett alldeles för stort område i relation 
till uppsatsens avgränsning. Däremot vill jag ha med några övningar i mitt resultat för att visa hur 
han både didaktiskt47 och metodiskt48 går till väga. Dessa övningar är de vanligaste övningarna som 
han lär ut och presenterar under den första terminen till sina kursdeltagare. Det är övningar som han 
skapat själv, vilket han använder sig av i stort sett. Alla övningar som kräver notbild finns bifogat i 
bilagor i slutet av denna uppsats.49

Soling kan komma på en övning och finner i fiolskolor att det finns någon annan som har tänkt 
samma sak. Soling litar på att hans övningar fungerar och ger resultat. Mycket har han tänkt ut 
själv, men han är inte alltid ensam om det, men det är inte samma ingång i pedagogiken för att 
förmedla det.

Konsten att öva är bland annat ett tillvägagångssätt att skaffa sig erfarenheter i att snabbt vara 
observant på vad man ska öva på. Poängen med övningarna är att städa i sitt beteende. Om Soling 
ska öva och knäcka något själv så reflekterar han över varför det går dåligt just då och skapar därför 
en övning för att komma åt de som han tänker är problemet. Det kan visa sig att det inte var 
problemet, men då är det momentet inte bortkastat, utan ett redskap för analysen. Han provar sedan 
ett annat moment, osv. osv. Det blir alltså som en fiolmomentsverkstad för att komma fram till 
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problemområdets kärna och finna en struktur för att kunna ta sig an den. När Soling har provat ut 
några moment så behåller han dem. Men vissa moment tänker han även ut under lektionens gång, 
eftersom han är lyhörd över det som sker i klassrummet. På detta sätt blir det mycket kreativitet i 
stunden men självklart återkommer och återanvänder Soling övningar som han har i sin 
verktygslåda.

4.1.3. Balans

Alla övningar som främjar balansen är bra för att optimera muskelanvändningen. Genom att 
uppmärksamma och vara lyhörd gentemot sin kropp kan man lära sig förstå vad som skapar känslan 
av närvaro och flöde i spelet. Stora muskler tenderar att dominera över mindre, dvs spänningar i 
låren kan mycket väl hindra fingrarnas rörelser, och därför måste man öva på att ställa in kroppen 
till en samlad och närvarande kropp (låg muskeltonus). Om du ställer in kroppen rätt kommer den 
att skicka signaler om säkerhet, välbefinnande och lugnt inåt mot ditt psyke - så kallad biofeedback. 
Med större medvetenhet om vad som ger en sammanhållen kroppsanvändning får du tillgång till din 
fulla kraft, blir avspänd och hittar till andningens och rörelsens frihet och då är hela kroppen i en 
samklang och balans.

Övning som Soling kallar för Cowboy Feeling (en bra kroppskänsla):
- Huvudet på överkroppen, på höfterna, på benen, på knäna, på fotlederna och på hela fötterna.
- Känn en vilande tyngdpunkt där kroppen är samlad.
- Känn in rummet, hela rummet.
- Lägg på ett litet överlägset leende och känn stolthet - ta på dig silvervästen. Energi.
- Fiolen ligger på nyckelbenet, stråken vilar på fiolen och balanserar den mot nyckelbenet. Stråken 

hjälper till att stabilisera fiolen. Volym finns också i vänster hand.
- Testa att gå upp på tårna utan att rätta till kroppen mer än du redan gjort under övningen. 

Kom ner tillbaka i en linje som är lite framåt. Där har du balansen och en aktiv kropp.

Denna övning är en påbyggnad för balans i stråken och stråkarmen. 
Soling kallar den för No Bow Hold:
- Håll stråken framför dig och balansera den med spetsen rakt mot taket så att den inte har tendens 

att falla åt något håll.
- Efter en stund kanske du kan uppleva att stråken försvinner, bejaka det.
- För upp stråken med bibehållen balans så att froschen är i höjd med E-strängen.
- Låt stråken sedan falla mot en sträng och tänk på att stråken börjar vid axeln och att den inte bör 

gå av.
- Ta bort tummen och picka med nageln på fiollocket.
- Ta bort lillfingret.
- Ta bort ringfingret.
- Ta bort pekfingret.
- Lägg tillbaka fingrarna utan att göra något arbete med dem.
- Starta ett stråk utan tumme. Hur känns det?
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4.1.4. Stor ton

Hur går det till att få en stor bärig ton? För att spela med en stor ton måste du vara noga med att 
försätta dig i ett tillstånd där stor ton är möjligt. Det tillståndet har med balansavsnittet ovan och 
”Cowboy feeling” där du har en bra kroppskänsla med en samlad kropp och flyt. Den stora tonen är 
beroende av att du kan spela med känseln, dvs att du kan känna på strängen vad den vill ha. Att du 
kan känna efter på varje ton att den är unik och behöver behandlas efter detta faktum. En del toner 
går trögare att få till medan andra är lättare beroende vart på fiolen tonen ligger. Tonstarten är viktig 
på det sättet att där skall du sätta igång alla vibrationerna på en gång så att du får en kraftig och 
klangrik grundton från början. Sedan måste du underhålla tonen hela tiden den lever. Tonen är en 
balansering av trycket mot strängen, kontaktstället och stråkens hastighet. 
- Högre tryck – högre hastighet. 
- Kontaktställe nära stallet – låg hastighet – högre tryck.
- Kontaktställe ute vid greppbrädets kant – högre hastighet – lägre tryck.

Här följer ett tankeschema som hjälper till skapa en stor ton. Spela hela tiden på den lösa strängen 
och gå igenom tankeschemat i lugnt tempo. När det känns bra på en punkt kan du gå vidare till 
nästa. Om inte en bra känsla infinner sig kan du ändå gå vidare efter ett tag och då utan att jaga dig 
själv för detta. Bejaka det positiva, det är någonting. Bry dig inte om det som inte händer eftersom 
det inte är någonting egentligen. Ibland händer det att känslan dyker upp efteråt när du lämnat 
punkten. Om det blir mycket spänningar kan du ta ner en stund och sedan fortsätta där du var.

Tankeschema:
- Använd en lös sträng. Känn på strängens motstånd innan du börjar dra.
- Spela på den lösa strängen och tänk på att vila armen, dvs stråken på fiolen - fiolen håller upp 

stråken.
- Tänk på att alla tagelstrån vill vara med och göra tonen, tänk också på att alla ”hullingar” på alla 

tagelstrån vill vara med och göra tonen.
- Tänk på att hålla strängen i handen (gnugga strängen/borsta strängen) och känn på motståndet från 

strängen under hela tonens liv.
- Känn efter vibrationer i fötterna. Tänk att fötterna är stora och hela fötterna har kontakt med 

golvet. 
- Var i ett tillstånd där du har cowboy feeling.
- Sjung tonen inom dig med största möjliga kraft och sjung sedan det finaste du kan.
- Behåll känslan och spela en ramsa eller en låt över hela fiolen. Känn vibrationer i stråkhanden, 

tummen och spelfingret.

4.1.5. Vibration och efterklang i både fiolens och utövarens kropp

Vibrationer och efterklang i fiolen är något som Havas tar upp i sin bok, men inte alls på lika djup 
nivå som Soling. Vibration har inte med vibrato att göra, utan en vibration i instrumentet är ett 
naturligt tillägg till klangen och ljudet som i sin tur ger ett tillägg till kroppen och rummet. I annat 
fall kan man säga att fiolen ”svarar” när man spelar på den. 
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För att känna av vibrationerna i fiolen krävs det att du har en avspänd hand och arm och en 
balanserad och samlad kropp. Eftersom fiolen och stråken vibrerar i samband med spel gäller det att 
inte själv stå ivägen för klangen och vibrationerna. En spänd och nervös kropp känner inga 
vibrationer, den är benig, vilket gör att när en spänd hand trycker på strängen är den så pass benig 
att tonen stryps och blir då inte en vacker ton. Tonen kan då inte nå sin fulla potential och fiolen kan 
heller inte uppnå dess naturliga tonkvalité. Men om musikern kan slappna av och vara i en samlad 
kropp med låg muskeltonus så kommer det betyda att kroppen inte står ivägen för tonen och 
vibrationerna. Utan kroppen upplevs istället vara köttig och energiflödet är fritt. Vilket hjälper 
vibrationerna, tonen och klangen att nå kroppens resonanshåligheter och den blir därigenom också 
till en personlig ton och ett välbefinnande som försätter musikern i ett tillstånd där spel är möjligt.

Öva på att känna efter vibrationer:
- Börja med att stå i en avspänd och samlad kropp där det kinestetiska sinnet bejakar kroppen. 
- Ta upp fiolen och spela 2-4 långsamma stråk per sträng. 
- Lägg vänsterhandens handflata mot snäckan och känn vibrationerna i handflatan. 
- Håll fiolen i första läget och känn vibrationerna i vänsterhandens tumme, känn efter hur det känns 

att vara strax intill strängen med fingrarna och känn hur det känns när hakhållaren ligger mot 
halsen. Observera även hur stråken vibrerar i höger hand och hur höger hands tumme känner av 
vibrationerna. Medan man söker efter vibrationer observeras vad som sker och hur det känns.

- Blunda och sedan och dra G- och D-strängarna samtidigt och gå igenom hela kroppen i tanken på 
jakt efter vibrationer. 

- Därefter spelas en skala över hela fiolen där man bejakar och känner vibrationer i stråke, tumme 
och i fingrarnas fingertopp på alla toner. För att hjälpa till med fler sinnen kan man tänka att 
strängen sjunker in i den mjuka fingertoppen och den får värme och svarar med vibration. 

- Avsluta övningen med att spela en låt som behärskas väl med vibrationsfokus.

Det kommer alltid att komma ton när stråken dras mot strängen, men om tonen är bärande eller ej är 
frågan. Det centrala är att varje moment och rörelse ska vara så optimalt som möjligt för att få så 
liten anspänning som möjligt, men med en bärande och fin ton. 

Med efterklangstoner så kräver varje ton sin egna uppmärksamhet för att klinga med. Detta har att 
göra med förberedelsen till tonträffning (att företa tonen med mikrojustering av fingret) och leta 
upp efterklangen. Eftersom fiolen inte har några band på sin greppbräda, som exempelvis gitarren 
har, så vet inte den som spelar fiol vart exakt tonen ligger på fiolen, utan man måste söka upp tonen 
på mikronivå. På så sätt hanterar fiolisten konsten att kunna spela klingade rent på en ”oren” eller 
icke stämd fiol. Detta är något som Havas är mästare på och för den intresserade finns det 
videoklipp på Youtube50 där hon visar hur hon går tillväga när hon spelar klingande rent på en 
ostämd fiol. Det finns även att läsa om i hennes bok: En väg till fiolen.51

För att spela med efterklangstonerna gäller också att kunna stämma fiolen med stor precision och 
svävningsfritt. Svävning uppstår när två toner spelas samtidigt och det då låter som ett slags vibrato. 
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Med en jämn ljudklang och när två toner spelas samtidigt utan svävning/vibrato så uppstår ett 
svävningsfritt intervall, alltså som ordet svävningsfritt menar. 

Efterklangstonerna är de toner som finns på flera ställen på fiolens greppbräda, lösa strängar och 
flageoletter. Om man tar en av tonerna från en lös sträng exempelvis G och stråkar på D-strängen 
(med tredje fingret på D-strängen) så sätter man igång hela G-strängen även om man inte spelar på 
den. Det syns när man tittar på den lösa G-strängen och spelar på D-strängen, de vibrerar 
tillsammans. För att lägga till ytterligare ett sinne kan man höra skillnaden genom att tonen är 
”stängd” eller ”öppen”. Om strängarna svarar och handen är avspänd och vibrationer känns är 
efterklangen funnen. 

Soling kallar efterklangsspel för ”klanglig intonation” för det kan hända att ens prägling kring 
tonhöjder protesterar på vissa tonhöjder, men det kan man öva menar han. Genom att spela en enkel 
låt som man kan bra och stanna på alla toner som kan ge efterklang och leta tag på den innan man 
går vidare. Bra tonarter för fiol är G/A/D-dur. Man kommer att märka att det går lättare att hitta 
efterklangen allt eftersom och tillsist spelas rent med klanglig intonation som ger en rik klang under 
spelet och det framhäver även vibrationerna i fiolen.

Med hjälp av att spela med efterklangstoner får spelet en mer ”köttigare” ton som bär igenom och är 
hållbar och klangrik. Genom att spela med efterklangstoner och känna vibrationerna i strängen eller 
när fiolen svarar med vibrationer mot hakan, ger det inte bara en fin efterklang för fiolen utan det 
blir också en medicinskt förbättring då det ökar blodcirkulationen och kroppen får massage av 
vibrationer. Samtidigt får hörseln lyssna till en fin klingande ton istället för en strypande ton. 
”Det blir då så njutningsfullt att spela fiol så jag nästan inte kan låta bli för att det är så 
oemotståndligt” säger Soling.

Soling upplever att med dessa verktyg behöver han inte göra mer än nödvändigt och aldrig mindre 
än nödvändigt. Det behövs inte massa muskler och tryck för att kunna spela fiol, utan med 
efterklangsspel hjälper det fiolen till att klinga och vibrera med, vilket gör att man kan spela med så 
låg muskeltonus som möjligt.

4.1.6. Hela kroppen är ett instrument

Soling har alltid varit intresserad av kroppen och dess grov- och finmotorik. När han började öva 
fiol spelade han med för mycket muskler och fick ont. Efter att han läst Kato Havas bok och träffat 
henne så förstod han hur han skulle ta sig an fiolen och fick många idéer. Det har växt till ett stort 
intresse att få in kroppen som en viktig del i fiolspel. 

Morgonen i Solings klassrum inleds med en stunds tankar och funderingar. Det är en stund som 
kursdeltagarna och Soling har tillsammans för att delge varandra vad man tyckte var bra eller 
mindre bra under gårdagens lektion. Man reflekterar över hur det har gått i övningsrummet, om man 
har fått en ”aha-upplevelse”, eller läst något som intresserat en, om de upptäckt något under 
springturen på morgonen innan lektionen osv. Det är en stund för reflektion där tankarna får ta plats 
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och kursdeltagarna beaktar och medvetandegör vad som sker i kroppen och spelet. Därefter håller 
Soling alltid en uppvärmning av kroppens stora och små muskler. Från att stå till att ligga på golvet.

Uppvärmningen har jag dokumenterat med bilder och noteringar i bilaga nr 10, sid 51-57. Det är en 
procedur, men välbehövlig för alla kroppar, oavsett om man spelar fiol eller ej. Uppvärmningen 
görs varje morgon i klassrummet, men den varierar i omfattning från gång till gång. Hur lång 
uppvärmningen blir beror på hur lång tid momentet med ”tankar och funderingar” tar.

4.1.7. Övningsmaterial i form av etyder

Logiska moment som hur man exempelvis spelar en skala på en fiol anpassar Soling till deltagarnas 
förutsättningar. Desto mer man kan förenkla och förklara logiken i att spela en skala på fiol, desto 
snabbar skjuts och klarhet blir det i klassrummet.

Nedan följer ett exempel på hur en teknikövning kan se ut, ett slags övningsschema av Soling.
- Öva mentalt dvs. tänk rörelsen och hur den låter. Först långsamt sedan med långsamt accelerando 

tills du inte längre kan föreställa dig fortare. 
- Gör rörelsen i luften utan stråke sakta, ge akt på de rundade rörelserna, inga knyckar. 
- Spela rörelsen på lösa strängar, först långsamt sedan med långsamt accelerando till gränsen. 

Tänk på att musklerna i stråkarmen skall vara så avslappnad som möjligt. Känn ”gäddhänget”. 
- Spela rörelsen med toner i vänster hand. 
- Spela nu med stråke. 
- Spela såväl långsamt som snabbt. 
- Bevaka det som sker.
- Vibration och avspänning. 
- Efterklangspel. 
- Ändra fokus, t.ex. avslappnad tumme, legatesser, olika stråk- och strängväxlingsövningar osv.
- Reflektera över hur det gick och vad du kan förändra till nästa övningstillfälle.

4.1.8. D-durs tonartsformel

Tonarsformeln kan spelas med fördel i alla tonarter. Den består av skala och treklanger över hela 
fiolen i första läget med tonartens tonika, subdominat och dominant med en 7:a på nervägen. 
Tonarstformen avslutas i dubbelgrepp med ackorden tonika, subdominant, dominant, dominant 7 
och hem till tonika. De är en vanlig kadens för att kompa enklare folkmusiklåtar. Tanken med 
tonartsfomer är att spelmannen (kursdeltagaren) ska kunna orientera sig över fiolen både 
gehörsmässigt och funktionsmässigt. Det logistiska med hur kvintcirkeln är uppbygd och när man 
ska ha höga respektive låga fingrar beroende på vilken tonart man spelar i. När man vet vilka toner 
som ingår i ackorden och i tonartsformen så kan man även börja göra stämmor på en enkel grund. 
Därefter kan man utöka och improvisera stämmor fritt, vilket är kännetecknande för 
folkmusikgenren. Om spelmannen lär sig kadensen kan denne sedan börja experimentera med fler 
ackord och stämmor och ett samspel med stämspel uppstår i och med att melodi, stämma och komp 
kan varieras. Kompet kan också varieras genom dubbelsträngsspel, borduner, växelbas, basgångar, 
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olika rytmer och strängväxlingar. Det viktiga är att öva med bra ton. Tonartformeln finns som bilaga 
nr 4, sid 43.

4.1.9. Stråk- och strängväxlingar

Stråk- och strängväxlingar är vanligt förekommande i folkmusikens uttryck. I bilaga nr 7, sid 46, 
finns beskrivet hur dessa stråk ser ut i förhållande till noterna. Soling har tillfört hur de låter 
fonologiskt med hjälp av påhittade ord. Det som kan vara bra att tänka på när man övar dessa stråk 
är att man ska känna att ”gäddhänget” hänger, alltså en avslappnad armbåge och hand. Armbågen 
rör dig neråt när handen går uppåt - som att studsa en basketboll. Rolland har även med vissa av 
dessa ståk- och strängväxlingar i sin studie men inte valstråket som Soling har noterat ned själv.

4.1.10. Blocksystemet

Denna övning skapade Soling då han övade att spela olika tonarter uppe i läge. Hans gehör räckte 
inte till och ibland halkade han ur tonarten. För att då bli säker var han tvungen att hitta på ett 
system som gjorde att han skulle stanna kvar i läget, att hitta en annan ingång och tillvägagångssätt 
och använda fler sinnen. Systemet kom han på när han var ute och sprang för motion och endorfiner 
frigjordes och hjärnan hittade lösningen till övningen. Etyden lär ut att spela i rätt tonart, i rätt läge 
över hela fiolen och att veta hur nästa fingerposition ser ut på nästa sträng så att förtidig placering 
kan utföras snabbare. Se bilaga nr 8, sid 47, för utförande av blocksystemet.

4.1.11. Influenser med anknytning till det yttre

Soling litar på sig själv i rollen som pedagog och att hans övningar ger resultat så att kursdeltagaren 
utvecklas. De övningar han har skapat är inte unika, det finns snarlika att finna i fiolskolor, det som 
däremot skiljer Soling från andra är hans ingång i pedagogiken då han förmedlar sin kunskap. 

Lars Jöneteg har skrivit och spelat in underviningsmaterialet till ”Fiolskolan”52. Materialet består av 
flera spelböcker, CD-skivor och VHS på olika kunskapsnivåer. Det som skiljer detta material från 
andra violinskolor är att innehållet är ett blandat material som inbegriper folkmusik, visor,  
populärmusik mm. Anledningen till att Jöneteg uteslutit klassisk musik är att han anser att det redan 
finns bra klassiska violinskolor. Jönetegs fiolskola har vissa likheter med Solings greppsystem. Som 
exempel presenterar Jöneteg i sina två första böcker fyra greppsystem som har variabel 1, 2 och 
3:de finger utifrån vilken skala som ska spelas. Grepp 1 är D-dur, grepp 2 är G-dur, grepp 3 är E-
dur, grepp 4 har från F-dur till Ab-dur. Böckerna har melodier som spelas utifrån vilket grepp man 
övar in och melodierna har en tydlig progression. 

Soling kallar sitt greppsystem för blocksystemet. Det består av 7 block, där block 1-3 och 5-7 är lika 
i syfte att ge kursdeltagaren en förförståelse för hur nästa grepp ska se ut. Genom blocksystemet är 
det också lätt att förstå treklangernas uppbyggnad och man kan spela över hela fiolen.  Med 
Jönetegs greppsystem kan man också spela över hela fiolen, men han ger inte eleven verktyget att 
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själv förstå vilket grepp som kommer på nästa sträng utan skriver ut det på notpappret, vilket 
medför svårigheteter om man spelar på gehörsvägen i hans skola. 

Här är ett exempel på Jönetegs greppsystem. Solings blocksystem beskrivs i bilaga nr 8, sid 47.
”Visa vid vindens ängar”53

Grepp 4 på E-strängen
Grepp 4 på A-strängen
Grepp 2 på D-strängen
Grepp 2 på G-strängen

Soling har inspirerats av Rollands klangfyllda stora ton och att ha en låg tyngdpunkt. Solings 
ingång till att nå en stor ton är att försätta sig i ”cowboy feeling”. Kroppen är i balans och det är 
ergonomiskt rätt och logiskt att stråken är påväg till nästa sträng. Rolland har noga studerat 
kroppens fysik och kontakten med stråkinstrumentet. Hans forskning om stråkmetodiken, The 
teaching of action in string playing54, är konkret och noggrannt utförd och den mest omfattande 
handboken jag läst som belyser vikten av en avspänd kropp som musikern har kontroll över att 
kroppsdelarna är i balans. 
En annan inspriationskälla är Havas som också fokuserar på avspändhet i spel, men medan Rolland 
illustrerar hur man håller i fiolen beskriver Havas hur man istället förhåller sig till fiolen så att den 
blir en förlängning av kroppen. Havas kom tidigt till insikt om proprioceptionens betydelse. 
”Därför insåg jag, när jag började undervisa, att det var nödvändigt att välja ett helt nytt 
tillvägagångssätt, som består i att avlägsna de fysiska störningarna och på så sätt möjliggöra en 
psykisk behärskning av musiken”.55 I början av sin spelmanskarriär spände Soling vänsterhandens 
tumme mot greppbrädan så att den blev vit. Vid en masterclass med Havas tog Soling tillfället i akt 
och fick hjälp med att komma till rätta med hur han skulle förhålla sig till greppbrädan och låta den 
vila på tummuskeln. 

Rolland, Havas och Soling är alla av uppfattningen att genom en avspänd kropp producerar man 
personlig musik som flödar genom kroppen och fiolen med efterklang och vibrationer som ger stor 
ton. Rolland fokusera på den fysiska kroppens enskilda delar och att man som människa medvetet 
kan sätta varje del i balans för att få hela kroppen avspänd. Havas fokuserar på kroppen och fiolen 
som ett enda stycke där människans mentala närvaro och omedveten kroppskontroll får kroppen 
avspänd. Soling anammar båda dessa synsätt i sin undervisning.

4.2. Inre

Inre faktorer i den pedagogiska metoden är mental träning och att skapa god självkänsla och 
självbild. Det är en inre mental process som handlar om att försätta sig i ett tillstånd där man själv 
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har tillgång till sina resurser. Vi människor är dynamiska och har möjlighet att förändra, hantera och 
påverka i positiv riktning. Dessa faktorer syftar till att förbättra prestationen. Den mentala träningen 
syftar också till att upprätthålla en hållbar kropp. Momenten bidrar till att öka medvetandet om de 
psykologiska abstrakta påverkansfaktorerna i fiolspelet.

4.2.1. Den inre föreställningen av ens förebild

Soling har idrottat en hel del och har ett intresse för det. Han hittar även inspiration hos 
idrottsutövare som han överför till sitt fiolspel - imitation är ett sådant exempel. Imitation är en 
strävan efter att härma något som ser bra, skönt och avslappnat ut. Det är en metod som man 
”filmar inom sig själv” och som tränar en förmågan att ta till sig vad andra gör. Det som då blivit 
”filmat” är sedan en lärare till en själv, fast man är medveten om det. Man iakttar och sedan kan 
man gå hem och ställa in sin egna kropp på att härma det som man sett och noterat, man reflekterar 
och gör om och gör rätt. Denna imitation kan man tränas för att förstå känslan för hur det känns i 
sin egna kropp, att vara lyhörd när ens förebild presterar. Förebilden är den som utför något estetiskt 
snyggt och balanserat och som man själv skulle vilja kunna behärska. Soling tillämpar också detta i 
sin instrumentalistiska prestation då han efterliknar en spelförebild som har ett spelsätt som ser 
skönt och intressant ut.

4.2.2. Mental övning och mentalt spel

Muskelspänningar kan bearbetas genom mentala övningar. Mental övning baseras på de 
sinnesintryck vi har. Våra viktigaste sinnen är; syn, hörsel, smak, lukt, känsel, balans, 
proprioception och det kinestetiska sinnet. Dessa sinnen gör att jag kan föreställa och visualisera 
hur exempelvis havslukt luktar eller hur det känns att stå på ett ben. Det hjälper oss människor att 
föreställa oss de förgångna händelserna, men även att föreställa sig de framtida.

Proprioception är vårt sinne för positionering. Det är vårt balans och lägesinne. Det hjälper oss att 
veta var vi befinner oss i rummet. Utan att tänka på det så rör vi vår kropp obehindrat så att vi inte 
går in i dörrposter, vi böjer oss för att inte slå i huvudet etc. Det är även ett sinne som navigerar det 
stora till det lilla, exempelvis hur en fiolist förhåller sig till att veta vart tonerna ligger på fiolhalsen 
utan hjälplinjer etc. Det är ett sinne som verkar i vårt omedvetna och som är kopplat till vår balans. 
Kroppen vet hur stor plats den tar och hur den ska orientera sig.

Kinistetiska sinnet är vår sinne för rörelse. Det hjälper oss att vet hur vi ska agera för att nå till det 
önskade resultatet, till exempel att utföra strängväxling på fiol och veta exakt hur mycket vi ska röra 
stråken i förhållande till strängarna. Detta sinne verkar i vårt medvetna. För att utföra en exakt 
strängväxling har vi övat rörelsen.

I vår kropp finns sensorer som kontinuerligt registrerar hudens, musklernas och senors sträckning 
och spänning så att vårt centrala nervsystem får information om var våra kroppsdelar befinner sig. 
Det viktiga är alltså hur kroppens alla delar koordineras till en helhet som hålls samman och inte är 
en samling separata bitar. Det proprioceptionella och det kinistetiska sinnena har sitt ursprung i 
dessa sensorer.
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En idrottshöjdhoppare får lära sig att hoppa höjdhopp mentalt för att inte slita ut sig själv. Att spela 
mentalt är också ett sätt att spara på kroppen eller att öva när du inte har tillgång till instrumentet. 
Mental övning förstärker även de musikaliskt tekniska verktygen och sammankopplar dem med det 
musikaliska uttrycket. När en stark inre musik håller ihop det musikaliska uttrycket underlättar den 
det tekniskt svåra eftersom kroppen då styrs inifrån. Man kan säga att den starka inre musiken 
automatiserar armarna, händerna, fingrarna och resten av kroppen och ger en känsla av att tekniken 
redan finns på plats. Mental övning hjälper även till att utnyttja tiden effektivt till exempel kan man 
öva mentalt på en låt samtidigt som man åker bil. Det mentala fördjupar även effekten av övandet 
eftersom hjärnan har kontakt med fler sinnen, hela kroppen, instrumentet och musiken. Det finns 
många studier som visar att när vi använder fler sinnen vid inlärning eller vid mental visualisering 
stärks både inlärningen och koncentrationsförmågan och bidrar till att skapa ett större 
helhetsperspektiv.56

4.2.3. Influenser med inriktning på det inre

Lars-Eric Uneståhl är en av Sveriges mer erkände legender inom mental träning. Han är legitimerad 
psykolog och fil.dr. i psykologi och har givit ut många böcker och cd-skivor med inriktning på 
mental träning, de flesta inom området idrottspsykologi. Mental träning används inom idrott för att 
inte slita på kroppen och för att visualisera och förbereda sig inför tävlingar i syfte att 
säkerhetsställa bästa möjliga prestation. Idrottsutövare förbereder sig genom att framkalla rädsla, 
ångest och spänning som eventuellt kommer dyka upp under tävlingen. De framkallar känslorna 
genom mentala bilder och med hjälp av det kinestetiska sinnet. När de framkallat känslorna mentalt 
övar de på att använda mentala strategier för att ta kontroll över de negativa känslorna. Det är en 
krävande övning men när den mentala träningen pågår måste även idrottsutövaren föreställa sig att 
den blir lugnare och starkare och att denne har kommandot. Samma träning kan hjälpa vem som 
helst, exempelvis musiker. Vilka känslor väcker en konsertsituation? Nervositet? Blir kroppen kall 
och spänd? etc. Denna mentala träning är också användbar för att bekämpa rädslan för 
misslyckande.

Soling har inspirerats av Uneståhls metodiska tillvägagångssätt att utföra mental träning, men 
Soling har anpassat den till att utföra instrumentalspel. Det finns flera situationer där mentalt spel 
kan användas, här följer några exempel.

Vid konserttillfälle gäller det att spela direkt, de sägs att de första 30 sekunderna av en låt kommer 
avgöra om lyssnaren blir intresserad och fortsätter lyssna eller om den upplever att det inte var så 
intressant och väljer omedvetet att inte fortsätta lyssna utan kanske istället lägger fokus på något 
annat som sker i konsertlokalen. Musikern kan förbereda sig genom att spela sin låt mentalt ett varv 
innan stråken lagts mot strängen. Man skapar en idealisk modell för hur man vill att det ska låta, 
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vilket gör att ”uppvärmningsvarvet”57 redan har genomförts mentalt och musikern är redan inne i 
låten och kan spela direkt. Detta kan vara en process som pågår när musikern går in på scenen och 
tar emot applåderna eller i en paus mellan två olika låtar. Eller så kan det också vara ett sätt för att 
få värme ut i fingrarna genom att mentalt tänka och föreställa sig känslan av att lägga fingrarna mot 
strängen och spela låten medan musikern väntar på att få framföra sin låt. För att utföra detta gäller 
det att få minsta möjliga muskelspänning och på ett mediterande och avslappnade sätt föreställa sig 
spelet. Antingen med slutna eller öppna ögon. Mental träning stärker även medbestämmandet över 
spelet när nervositeten sätter in, att själv ha kontroll så att inte nervositeten tar kontrollen. Hur man 
kan hantera rampfeber går att läsa mer om i Kato Havas böcker; Stage fright58 och A new approach 
to violin playing.59

Av den tidigare forskningen, examensarbeten och olika fiolskolor som jag läst samt av all 
undervisning från olika lärare jag haft är det bara Soling som nämnt och använt mental träning i sin 
undervisning. Mental träning har funnits sedan antiken, då filosofen Aristoteles (382 f.Kr. - 322 
f.Kr) ansåg att allt tänkande och all förståelse kräver mentala bilder. Under antiken användes olika 
mentala tekniker för att förbättra minnet då retoriken var en stor konst. För att vara en bra retoriker 
krävdes viktiga redskap för att komma ihåg talet och personer med gott minne väckte stor beundran 
bland folket och de övade på mental träning genom att se talet i bilder.60

För mer information och hjälpmedel till inlärning av mentalt spel, vänligen se bilaga nr 9, sid 48-50.

4.2.4. Självbild och självkänsla

För att vara en bra och inspirerande pedagog så verkar nyckelordet vara trygghet i sig själv. 
För om du inte är trygg i dig själv har du desto svårare att hjälpa en annan att bli trygg i sig själv. 
Du måste kunna ha för att kunna ge, om du inget har kan du inget ge, säger Soling i intervjun.

Kay Pollak och Lars-Eric Uneståhl är inspirationskällor till Soling. Kay Pollak är en av landets mest 
eftertraktade föreläsare inom personlig utveckling. Han lägger vikten i det personliga mötet, i 
kommunikation och i mänsklig förändring och växande. Hur vi kan ge upp invanda föreställningar 
genom att se problem som möjligheter istället för hinder och att upptäcka den kraft som finns i våra 
egna tankar. Tidigare har jag nämnt Uneståhls tankar om hur mentalt spel fungerar. Pollak fokuserar 
på personligt växande och att kunna förändra negativa tankar till positiva - om man har viljan. Om 
man skulle överföra Pollak och Uneståhl på en fiolstudent skulle det kunna se ut såhär. 
Pollak: Varje lektion är något nytt, omvandla det till din positiva nyfikenhet istället för trötthet.
Uneståhl: Ett problem uppstår och du blir en mästare på att finna en problemlösning för situationen.
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58 Havas, Kato (1973): Stage fright. Bosworth & Co Ltd, London W1R 8DP.

59 Havas, Kato (1961): A new approach to violin playing. Bosworth & Co Ltd, London.

60 För mer läsning: Wetterberg, Peter (2005) Hukommelsesboken - Hvorfor vi husker godt og glemmer lett. Oslo. 
Gyldendal akademisk. 



Som pedagog måste du träna på och att bli bra på att läsa av människor. Om Soling har en elev som 
han upplever har dålig självbild och låg självkänsla, skulle han förmodligen inte kunna lära eleven 
att spela fiol, utan först måste han se till att eleven blir trygg. Om eleven till exempel skulle vara 
rädd så måste han få eleven att komma runt rädslan och få tillgång till de resurser som behövs för 
att kunna spela fiol. Om eleven blir trygg och självförtroendet och självbilden stärks så kan Soling 
hjälpa eleven med fiolspelet. Det här är en viktig grund för både pedagogen och eleven, om jag vill 
lära mig spela fiol så måste jag först ha tillgång till mig själv annars lär jag mig inte eller 
åtminstonde har svårare att ta in och lära mig. Det handlar om inställningen till sig själv och om 
andra.

Soling är en mycket bra personkännare, han känner av energin och läser av rummet och miljön. Han 
är nyfiken på vad som sker och observerar vad som händer. Som pedagog framträder Soling som 
lugn och ödmjuk till sig själv och andra. Det märks att Soling tycker människor är intressanta. I ett 
samtal med Soling frågar jag hur han själv upplever sig som pedagog. Han svarar:

Jag är ganska trygg. Att vara en skicklig pedagog handlar också om att dra nytta av sina insikter om att vara 
människa. Jag vill försöka lyfta mina elever också på ett mänskligt plan, att få dem att förlösa sig själva. Att ge 
folk självförtroende är värt all ansträngning. Ett rejält självförtroende slår alla pedagogiska system.

4.3. Samspelet mellan yttre och inre

Det yttre och det inre samspelet bildar tillsammans en helhet. De är beroende av varandra. Fungerar 
inte det inre fungerar heller inte det yttre menar Soling. För att bli en bra fiolspelare är det lika 
viktigt att öva det metodiska och tekniska som att stärka självförtroendet och självkänslan. För att 
bli tekniskt skicklig är det lika viktigt med många fysiska som mentala speltimmar.  
Hela kroppen är ens instrument, fiolen är en förlängning av armen. Därför är det lika viktigt med 
låg muskeltonus för att kunna få en stor ton som medveten närvaro för att känna in rummet med 
hjälp av sinnena. I rollen som pedagog är det viktigt att man förlitar sig på sin kunskap om att ge ut 
adekvat metodik för den enskilda individen och dess musikaliska och mentala behov.

4.3.1. Att vara sin egna lärare

Soling resonerar: Du är din egen lärare. Du själv ska ta ansvar för din utveckling. Du kan gå på kurs, men det är 
du som har ansvaret och kan inte lägga över det ansvaret på läraren. Du måste se till att ta eget ansvar för din 
egna utveckling. Det handlar om att ha en positiv inställning till sig själv. /…/ Olust, det är gratis, det behöver 
man inte jobba för. Lust, det får man jobba för, det är inte gratis. 

Soling har undervisat lång tid och har en stor verktygslåda som han plockar fram olika verktyg ur. 
Han planerar så lite som möjligt, men är ändå förberedd tack vare de gemensamma samtalen med 
klassen varje morgon. Kursdeltagarnas frågor och återkopplingar formar dagen. Det 
tillvägagångssättet tycker Soling gör undervisningen mer spännande och är troligen en stor 
anledning till att han jobbat på Malungs folkhögskola i 38 år. Soling läser mycket, tänker, övar, 
spelar och håller sig ajour och uppdaterad, hans planeringstid ägnas snarare åt detta än att skriva 
lektionsplaneringar. Soling är huvudlärare för kursen men emellanåt gästas klassen av gästlärare. 
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Soling låter kursdeltagarna ta ansvar för sin egna fiolistiska utveckling genom att han räknar med 
att de frågar om de vill veta något. Han är medveten om att man inte kan fråga om något som man 
inte känner till eller om man inte vågar ställa frågan. Som pedagog drar Soling nytta av det inre 
genom att ha mental närvaro, analysera deltagarna, se individen och vara närvarande i nuet och 
känna in rummet. Han använder det yttre för att ge kursdeltagarna rätt övning på rätt nivå. 
Samspelet mellan de yttre och det inre gör att Soling ser vad individen och gruppen behöver även 
om de inte frågar. Om signalerna är diffusa plockar han fram en övning ur verktygslådan. 

Om kursdeltagarna befinner sig på olika kunskapsnivåer försöker Soling uppmuntra de som inte 
hänger med att ändå försöka, luta sig tillbaka och inte bli rädda för att misslyckas. Han vill att deras 
nyfikenhet ska stimuleras, att de ska ta in den nya informationen och analysera. De kan fråga en 
klasskompis på kvällen eller låna en bok på biblioteket för att inte fastna och känna uppgivenhet 
och hamna efter. Märker Soling att det uppkommit ett motstånd eller en låsning tar han kontakt för 
att stärka, uppmuntra eller lösa eventuella hinder. Det spelar ingen roll om kursdeltagarens 
svårigheter bottnar i bristande förkunskaper eller svagt självförtroende. Båda är lika viktiga att 
komma tillrätta med. 

5. Diskussion

I detta kapitel kommer jag att diskutera både den forskningsmetod jag använt och de resultat som 
den kvalitativa intervjun gett mig. Resultatet kopplat till tidigare forskning och vilka Solings 
influenser är. Vilket leder vidare till tankar om hur detta kan påverka min undervisning och mitt 
musicerande samt idéer om vad som kan vara intressant att forska vidare på inom området. 

5.1. Resultatdiskussion

I detta avsnitt diskuteras signifikanta aspekter som framkommit i resultatet i förhållande till 
bakgrunden och det kulturpsykologiska perspektivet.

5.1.1. Hur skiljer sig resultatet från bakgrunden

Till skillnad från denna studie om fiolpedagogik på folkhögskolenivå är tidigare forskning inriktad 
på folkmusikens existens i musik- och kulturskola samt grundskolan. Tidigare studier har fokuserat 
på flera pedagogers undervisningssätt. Denna studie rör en enskild pedagog och hans metodik.

Solings pedagogiska metod har många likheter med den folkliga traditionen. Exempel på detta är att  
han undervisar genom gehörsutlärning i grupp där musiken har en social funktion61. En skillnad 
från den folkliga traditionen är att kursdeltagaren får vara med och påverka kursinnehållet genom 
reflektion och samtal. Som ett resultat av att folkmusiken har blivit mer professionell och att lärarna 
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har högre utbildning inspireras de av olika influenser. Soling tar ett stort kliv från den folkliga 
traditionen när han i sin pedagogiska metod tillämpar övningar kopplade till mental träning och 
ergonomi. Solings undervisning handlar inte bara om att lära sig spela låtar, hans utbildning 
Folkmusik på fiol innehåller även filosofi, logik, hälsa, metodik, didaktik, självbild och självkänsla. 

5.1.2. Resultatet med tanke på yttre, inre och deras samspel

Yttre faktorer i den pedagogiska metoden är tekniska, ergonomiska och kroppsliga övningar. De 
tekniska syftar till att kunna hantera fiolen och spela fint, de ergonomiska övningarna understödjer 
en hållbar kropp, de kroppsliga övningarna medverkar till att bli tekniskt skicklig. Alla momenten 
gynnar ett ökat medvetande om de fysiologiska gripbara påverkansfaktorerna i fiolspelet.

Inre faktorer i den pedagogiska metoden är mental träning och att skapa god självkänsla och 
självbild. Det är en inre mental process som handlar om att försätta sig i ett tillstånd där man själv 
har tillgång till sina resurser. Vi människor är dynamiska och har möjlighet att förändra, hantera och 
påverka i positiv riktning. Dessa faktorer syftar till att förbättra prestationen. Den mentala träningen 
syftar också till att upprätthålla en hållbar kropp. Momenten bidrar till att öka medvetandet om de 
psykologiska abstrakta påverkansfaktorerna i fiolspelet.

Soling är av åsikten att det yttre och det inre samspelet är beroende av varandra. Fungerar inte det 
inre fungerar heller inte till viss del det yttre. För att bli en bra fiolspelare är det lika viktigt att öva 
det metodiska och tekniska som att stärka självförtroendet och självkänslan. För att bli tekniskt 
skicklig är det lika viktigt med många fysiska som mentala speltimmar. Soling ser hela kroppen 
som ett instrument där fiolen är en förlängning av armen. När Soling beskriver sin uppgift som 
pedagog poängterar han vikten av att förlita sig på sin kunskap om att ge ut adekvat metodik för den 
enskilda individen och dess musikaliska och mentala behov.

I resultatet beskrivs även hur den intrapersonella påverkan avspeglar den interpersonella dialogen 
mellan lärare och elev och ur vilket förhållninggsätt läraren närmar sig eleven.62 Ett kreativt 
tänkande möjliggör för både läraren och eleven att reflektera över sitt eget agerande. Inom den 
kulturpsykologiska teorin vet man också att lärande alltid påverkas av den kultur där lärande och 
utbildning sker.

5.2. Egna reflektioner

Som observatör i klassrummet blev jag imponerad av den variation i övningar som Soling lyckas 
skapa från ett fåtal ramsor utan att göra undervisningen tråkig. Att sitta 20 fiolspelare i ett och 
samma rum en hel dag är påfrestande för hörseln. Solings sätt att få ner belastningen och skona 
kroppen samt använda andra sinnen genom mentalt spel är ett intressant tillvägagångssätt. Att lära 
ut mental träning skonar inte bara kroppen utan ger deltagaren ett verktyg som är användbart i alla 
avseenden genom livet. 

34

62 Bruner, J. (2002): Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. (Sten Andersson, övers.). Göteborg: 
Daidalos. (Originalarbete publicerat 1996). Från sid 18 i denna uppsats.



Soling räknar med att kursdeltagaren ska ta ansvar för sin egen utveckling, det förhållningssättet 
kan man tycka är tillämpbart på vuxna, men det finns personer som behöver pådrivning. En annan 
aspekt är deltagarens motiv till att gå kursen. Detta är faktorer som bidrar till att kunskapsnivån i 
gruppen kan spreta vilket kan försvåra gruppundervisningen. Å andra sidan kanske detta är 
kännetecknande för folkhögskolan som studieform. Deltagarnas olika bakgrund bidrar till en 
dynamisk och berikande grupp människor som indirekt främjar personlig utveckling.

Aldrig tidigare har jag haft en fiollärare som undervisat i mental träning och ergonomi som ett 
komplement till varandra som Soling gör. Jag upplever inte att pedagogen är en roll som Soling klär 
sig i när han åker till jobbet, utan det är en del av hans person. Likaså är hans breda kunskap, 
vetgirighet och intresse för allt, inget han bevarar för sig själv utan något han drar nytta av i sitt sätt 
att lära ut hur man spelar fiol och hur man förhåller sig till fiolen. 

Genom att auskultera hos Soling har jag kommit till insikt om hur jag vill vara som pedagog. Jag 
vill vara medveten här och nu, se och bekräfta individen för att stärka personen men också stärka 
prestationen. I mitt arbete som pedagog vill jag metodiskt undervisa med fler sinnen, gärna alla sju.

Jag upplever att de metodval och den avgränsning som satts för denna studie har varit relevanta och 
tillräckliga för att presentera ett resultat och svara mot syftet dvs att undersöka vilka moment och 
vilka pedagogiska metoder Soling använder sig av samt vilka hans inspirationskällor är. En 
kvantitativ intervju hade inte gett min studie rätt vinkling och alldeles för lite information då denna 
studie presenterar en pedagogs metodiska och didaktiska tillvägagångssätt ur ett kulturpsykologiskt 
perspektiv. 

5.3. Vidare forskning

Det skulle vara intressant att inventera Solings verktygslåda och kartlägga alla hans pedagogiska 
metoder genom notation och filmdokumentation. Det skulle också vara intressant att transskribera 
Solings musikaliska uttryckssätt i rollen som musiker och ställa det i relation till hans egna 
pedagogiska verktyg. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka vad det är som gör att vissa musikutövande 
fiolstudenter inom högre utbildning inte får ont i kroppen av att spela fiol och vad man kan göra för 
att förebygga skador? Att undersöka lärarens ergonomiska påverkan hos fiolstudenten utefter 
dennes metod att lära ut och medvetandegöra ergonomisk hållbarhet. Att belysa strategier, 
hjälpmedel och metoder för ett ergonomiskt musicerande ur ett pedagogiskt perspektiv.
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& 44Violin œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&5 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&13 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

Utökade lilla ramsan
Spelas med fördel i olika tonarter.
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Bilaga 2! ! ! ! ! ! ! !
                 Övning av Jonny Soling 
               Nedtecknad av Caroline Eriksson 2016

& # 44Violin œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #10

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #13

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #16

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #19

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #22 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Stora ramsan
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& #25 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #28 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #31 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #34 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #37 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #40 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# w

Stora ramsan

Ramsan kan varieras med långa och korta stråk. Legatesser, strängväxling, tempo, betoning, taktart. 
Man kan även säga ackorden högt och byta tonart på ramsan osv.
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Bilaga 3! ! ! ! ! ! ! !
                 Övning av Jonny Soling 
               Nedtecknad av Caroline Eriksson 2016

& # 44Violin œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #5

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #11 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #13 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #15 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙

Nya ramsan
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& # # 44Violin œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& # #3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
& # #6

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

& # #8

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
& # #10

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& # #12

˙̇ ˙̇
D G

œœ œœ ˙̇
A A 7 D

& # # œ œ œ œ .œ jœ# œ œ œ œ œ œ œ œ

D-durs tonartsformel

Alternativ förtagning av tonen med glissando. Kan utföras vid varje fras slut, både upp och ned.

Spelas med fördel i olika tonarter

D-durs treklang

G-durs treklang

A-durs treklang med 7:an på nedvägen

D-dur skala

Bilaga 4! ! ! ! ! ! ! !
                 Övning av Jonny Soling 
               Nedtecknad av Caroline Eriksson 2016
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Bilaga 5! ! ! ! ! ! ! !
                 Övning av Jonny Soling 
                  Nedtecknad av Elisabet Asketorp,
              Agnes Casimir Lindholm & Åsa Björkman 2006
               Uppdaterad av Caroline Eriksson 2016
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Bilaga 6! ! ! ! ! ! ! !
                 Övning av Jonny Soling 
                  Nedtecknad av Elisabet Asketorp,
             Agnes Casimir Lindholm & Åsa Björkman 2006
               Uppdaterad av Caroline Eriksson 2016
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Bilaga 7! ! ! ! ! ! ! !
                 Övning av Jonny Soling 
                  Nedtecknad av Elisabet Asketorp,
             Agnes Casimir Lindholm & Åsa Björkman 2006
               Uppdaterad av Caroline Eriksson 2016
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Bilaga 8! ! ! ! ! ! ! !
                        Blocksystemet av Jonny Soling 
               Uppdaterad av Caroline Eriksson 2015

Solings blocksystem i dur-tonarter: 
Blocksystemet kan vara en hjälp om du inte är så snabb på noter och förtecken. Det är ett sätt att 
hålla reda på när det är hel eller halvtoner i handen, alltså om det är högt eller lågt finger.

Exemplet ovan visar A-durs skala; första fingret börjar är tonen A på G-strängen, vilket visar på 
block 1. Sedan kommer första fingret på D-strängen som är är tonen E som har nummer 5 i A-dur 
skalan och blocket heter då nummer 5 och har också halvtoner mellan tredje och fjärde fingret. 
Första fingret på A-strängen är tonen B - vilket är nummer 2 i blocksystemet och då visar block två 
att halvtonen ligger mellan andra och tredje fingret. Tillsist kommer första fingret på E-strängen på 
tonen F# som har nummer 6 i A-durskalans blocksystem. Bilden ovan visar då att halvtonen ligger 
mellan andra och tredje fingret, precis som block 2.
Därför blir fingrarna i A-durs skala med nummer 15 26 eftersom första fingret började med block 1.

Blocken kommer alltid i följande ordning: 15 26 37 4 
Block 1: O   O   OO (likadant som block 5)
Block 2: O   OO   O (likadant som block 6)
Block 3: OO   O   O (likadant som block 7)
Block 4: O   O   O   O (ingen som är likadan)
Block 5: O   O   OO
Block 6: O   OO   O
Block 7: OO   O   O  

Om G-strängen ger block 2, dvs. första fingret på tonen A i G-dur så blir det block: 26 37
Om G-strängen ger block 3, dvs. första fingret på tonen A i F-dur så blir det block: 37 4 1
Om G-strängen ger block 4, dvs. första fingret på tonen A i E-dur så blir det block: 4 15 2
Om G-strängen ger block 5, dvs. första fingret på tonen A i D-dur så blir det block: 5 26 3
Om G-strängen ger block 6, dvs. första fingret på tonen A i C-dur så blir det block: 6 37 4
Om G-strängen ger block 7, dvs. första fingret på tonen A i Bb-dur så blir det block: 7 4 15

Bilaga___                  Nedtecknad av Caroline Eriksson                                                     
                               2015

Blocksystemet



Inlärning av mentalt spel

1. Grundschema
Grundschemat är till för att du skall lära dig mentalt spel och bör användas om mentalt spel är 
relativt nytt för dig. (Du kan använda en låt eller en övning av något slag.)

1.1. Schema I

1.2. Vänster hand automatiseras
- Spela en repris av en låt tills du kan den väl utantill och lägg märke till fingrarna.
- Spela reprisen utan stråke till du kan det bra, om det inte fungerar kan du gå tillbaka till 

föregående punkt och repetera.
- Spela reprisen med fiolen upp och ner, om det inte fungerar återgå till tidigare punkter och 

upprepa. 
- Spela utan fiol och utan stråke genom att röra fingrarna som om du spelade fiol, var noga med att 

spela rätt och med rätt block i handen.
- Spela reprisen utan att föra dig alls genom att föreställa dig fingrarnas rörelser. Om det inte 

fungerar bör du gå tillbaka till föregående punkt och repetera.

1.3. Stråkrörelsen och det musikaliska flödet automatiseras
- Spela en repris av en låt och lägg märke till stråkmönstren och musikflödet genom att sjunga låten 

inom dig samtidigt.
- Spela reprisen på t.ex. lös D-sträng med så mycket flöde och sväng som du kan mobilisera, sjung 

låten inom dig som om det vore konsert för en större publik. Det skall låta så att det går att höra 
vad det är för låt, och att du tycker om den. Det skall också höras hur du tänker fraserna.

- Spela utan fiol och stråke och rör höger arm i luften och sjung inom dig, låt som om det vore 
konsert.

- Spela reprisen utan fiol och stråke, sjung låten med kraftfull och stort uttryck inom dig och 
föreställ dig stråkmönster och hur dom olika stråken känns, hur strängens motstånd känns och hur 
tonernas form känns i armen.

1.4. Koordinera stråken och vänster hans fingrar
- Spela låten och föreställ dig att stråken drar vänster hands fingrar. Sjung inom dig.
- Spela utan fiol och stråke. Rör fingrar och stråkarm (luftfiol) och sjung inom dig.
- Gör samma sak utan rörelser. Föreställ dig att du spelar, känn att stråken drar fingrarna. Det är 

konsert.
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Bilaga 9! ! ! ! ! ! ! !
                        Skrivet av Jonny Soling 1996
            Uppdaterad av Caroline Eriksson 2015



2. Utveckling och fördjupning
När du gått grundschemat att fungera i alla dina delar är det dags att gå vidare. Det tar olika länge 
för olika individer att lära sig mentalt spel, men alla kan lyckas med rätt inställning och 
långsiktighet.

2.1. Schema II
Är en fördjupning som du kan övergå till när grundschemat fungerar fint. Det liknar grundschemat 
med den sklillnaden att du hoppar över det inledande spelet.

2.2. Vänster hand automatiseras
- Spela reprisen utan stråke tills du kan det bra.
- Spela reprisen med fiolen upp och ner, om det inte fungerar återgå till tidigare punkt och upprepa.
- Spela utan fiol och utan stråke genom att röra fingrarna som om du spelade fiol, var noga med att 

spela rätt och med rätt block i handen.
- Spela reprisen utan att röra dig alls genom att föreställa dig fingrarnas rörelser. Om det inte 

fungerar kan du gå tillbaka till föregående punkt och repetera.

2.3. Stråkrörelsen och det musikaliska flödet automatiseras 
- Spela reprisen på lös D-sträng med så mycket flöde och sväng du kan mobilisera, sjung låten inom 

dig som om det vore konsert för en större publik. Det skall låta så att det går att höra vad det är för 
låt, och att du tycker om den. Det skall också höras hur du tänker fraserna.

- Spela reprisen utan fiol och utan stråke. Sjung låten med kraftfull och stort uttryck inom dig och 
föreställ dig stråkmönster och hur de olika stråken känns, hur strängens motstånd känns och hur 
tonernas form känns i armen.

2.4. Koordinera stråken och vänster hands fingrar 
- Spela låten mentalt och föreställ dig att stråken drar vänster hands fingrar.

2.5. Schema III
Ytterligare en fördjupning till djupare abstraktionsnivå. Efter att ha använt den här nivån en tid bör 
du kunna märka stora skillnader i hur din musikaliska hjärna fungerar.

2.6. Vänster hand automatiseras
- Spela reprisen utan att röra dig alls genom att föreställa dig fingrarnas rörelser. Om det inte 

fungerar kan du gå tillbaka till föregående punkt och repetera.

2.7. Stråkrörelsen och det musikaliska flödet automatiseras
- Spela reprisen utan fiol och utan stråke. Sjung låten med kraftfull och stort uttryck inom dig och 

föreställ dig stråkmönster och hur de olika stråken känns, hur strängens motstånd känns och hur 
tonernas form känns i armen.

2.8. Koordinera stråken och vänster hands fingrar
- Spela låten mentalt och föreställ dig att stråken drar vänster hands fingrar.
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3. Öva med hjälp av mental spelteknik
- Tekniska övningar.
- Musikaliskt uttryck.
- Ny repertoar.

3.1. Målstättning
- Att kunna lära in musik och övningar utan instrument.
- När du märker att du kan det tar du fram fiolen för att kontrollera att det är färdigt.

3.2. När du kan tekniken ordentligt kan du pröva att vända på programmet.
- Lär dig en repris av en låt helt utan instrument. Föreställ dig att du spelar.
- Ta fram fiolen och kontrollera om stråken fungerar i luften.
- Prova stråken på lös sträng.
- Prova sedan om vänsterhanden fungerar i luften.
- Fingrarna på fiolens baksida.
- Fingrarna på strängarna.
- Spela låten.

Om något moment inte fungerar bör du backa ett eller flera steg och prova igen. Så småningom bör 
du kunna gå direkt på att lära dig en hel låt helt utan instrument och då kanske du kan märka när 
den är färdig. Om det inte fungerar med instrument på första försöket bör du börja om från början 
igen utan instrument. Ge dig inte fler försök.

Lycka till,
Jonnypojken
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Knyt händerna och spreta sedan ut med 
fingrarna som en energifylld våg, fram och 
tillbaka. Känn att det går lättare och lättare. 
Mycket energi.

Spreta med fingrarna, stora rullande rörelser 
med raka fingrar. Alla leder ska vara med.
Gör sedan samma rörelse som tidigare men 
med böjda fingrar.

Ta ner armarna och skaka loss.

Våfflan: Skaka loss händerna där den ena 
handen skakar den andra handen. Börja med att  
ta tag i lillfingrets knoge och skaka, sedan 
ringfingrets knoge osv. Flytta greppet alltså till 
nästa knoge. Denna är till för att kunna slappna 
av och bli mer rörligare i lederna.

Namaste: Pressa samman handflatorna. 
Känn att det sträcker i underarmarna. 
Variera trycket med att föra händerna i uppåt- 
och nedåtgående riktning. Därefter kan du gå 
till det läge där armarna är raka och då föra 
armarna i sidled med en sida åt taget. Tänk på 
att övriga kroppen ska vara stilla.

Bilaga 10             
          Sammanställt av Caroline Eriksson 2016
                             

Kroppsuppvärmning - hela kroppen är ett instrument
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Sätt handlovarna mot knäet. Lyft ett finger i 
taget med båda händerna samtidigt - så högt du 
kan. Fingret ska peka mot sin landningsplats i 
låren. Gör det långsamt först så du känner att 
du verkligen stretchar. Sedan i puls och med 
hög energi i lyften. Detta är bra för att öva upp 
impulserna till snabbspel. 

För att ta detta moment vidare så du lyfta 
fingrarna 1+3 och stanna och stretcha. 
Därefter skifta till fingrarna 2+4 och du utför 
detta fortfarande med båda händerna samtidigt. 
Kom ihåg energifyllda lyft och högt upp men 
att fingrarna pekar mot landningsplatsen. 
Sedan utför du detta i puls och dubblera tempot 
eftersom. Detta är bra för dubbelgreppsspel.

Professor Karpe: Sträck ut fingerlederna med 
fingrarna 1+3 på båda händerna och som sedan 
rullas ut på låren på nervägen varannan gång. 
Rulla ut fingrarna på låren så de är raka på 
uppåtgående och byt sedan till 2+4 på 
nedvägen nästa gång. Kom ihåg tummen!

Gå en promenad på benen med dubbelgreppen. 
Först ned och sedan upp igen. Lägg märke till 
att mer fokus krävs när fingrarna ska gå 
baklänges. Bra övning att även göra på stum 
fiol.

Sträck ut armarna åt varsitt håll. Ena tummen 
upp i taket och andra tummen ner mot golvet. 
Titta framåt. Byt håll på armarna.



53

Vinkla båda händerna som om du skulle hålla 
upp en fiol på vardera axel och vrid 
handlederna tills dess ytterlägen. Byt rikning 
mellan utåt och inåt.

Ungefär samma idé som stretchningen ovan, 
men där du hjälper till med den andra handen 
att vrida lite ytterligare i ytterläget. Sätt 
tummen på lillfingrets ovansida av handflatan 
och håll runt alla knogar så att handens linje 
och arm är rak. Dubbelkolla så att underarmen 
inte är sne utan hänger rakt ned. Slappna av i 
den arm som du vrider.

Sträck armarna upp mot taket och ta några 
djupa andetag. Vinkla sedan ned ena armen 
bakom nacken. Tryck ner den med den andra 
armen i korta intervaller. Det hjälper att lossa 
på spänningar i skulderbladen axelleden.
Gör på båda sidor.

Sitt rakt på sittdynorna och lyft upp axlarna 
mot öronen och släpp ned. Låt armarna hänga 
om sidan av stolen. Upprepa.
Därefter rullar du axlarna bakåt i stora mjuka 
rörelser efter ett tag byter du håll till framåt. 
Sedan varierar du rörelsen med att crawla och 
ryggsim. 

Återgå till en stor cirkel med axlarna åt 
gemensam riktning framåt. Men nu ska du göra 
små cirkelrörelser i den stora cirkeln. Föreställ 
dig en gammal telefonsladd. Byt sedan håll.

Därefter blir det hjärngympa och då ska du 
rulla den ena axeln framåt samtidigt som du 
gör en motröelse med den andra axeln och 
rullar den bakåt. Axlarna rullas alltså åt var sitt 
håll.
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Krumma och svanka ryggen. Ända nerifrån 
svanken till ända högst upp till emellan 
skulerbladen. Ta inte för stora hopp när du 
stretchar nerifrån och upp, utan känn efter så 
du får med kota för kota. Andas.

Sitt rakt på stolen på sittdynorna. Ta tag med 
handen bakom stolen. Andas in och vrid sedan 
överkroppen åt sidan på utandning. Andra 
handen som inte är bakom stolen ska korsa 
dennes sida av knät och kan hjälpa till att 
stretcha ytterligare. Andas. 
Gör sedan samma procedur men åt andra sidan.

Mc Kenzie: Slappna av och känn att huvudet är 
centrerat. Sedan dra in hakan och ut igen. Men 
på utvägen går du lite längre ut än det 
centrerade läget. Upprepa några gånger.
Dra in hakan igen och vrid sedan huvudet åt 
höger och vrid tillbaka igen så att huvudet är 
rakt fram. Dra sedan ut huvudet och in igen.

Denna procedur görs åt alla håll;
Rakt huvud ut/in. Vrid höger/vänster. 
Rakt huvud men luta åt höger/vänster.
Titta upp/ned. Avsluta med att känna hur det 
känns där huvudet hamnar som naturligast i 
balans på kroppen. Nacken centrerar huvudet.

Det viktiga med denna övning är att inte 
placera nacken i för långt ut i ytterläge utan 
nacken ska helst inte gå längre än det neutrala 
läget som när vi skakar på huvudet upp och 
ned och åt sidorna. Som att svara till ja eller 
nej.
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Halv kobra: Armbågar mot golvet och nära 
kroppen. Häng i bäckenet och lyft sedan 
axelpartiet med hjälp av armbågar och axlar. 
Axlarna ”pressas” ifrån öronen.

Hel kobra: med hjälp av armhävning (händerna 
under axlarna) lyfter du upp bröst och huvud. 
Spänn rumpan för att skydda nedre delen av 
ryggen, men känn ändå en slags hängande 
känsla i ryggen. Ställningen stärker nedre delen 
av ryggen samt öppnar hjärtat.

Vila.

Armhävning: Handflatorna mot golvet. Dra ner 
axlarna en bit från öronen för det hjälper dig att 
hålla i både ryggen och nacken utsträckt. Håll 
huvudet i en naturlig linje. Blicken mot golvet. 
Böj med både armbågar och axeln lika mycket 
upp. Övningen kan varieras beroende på hur du 
håller händerna. Om du håller händerna rakt 
under armhålorna tränar du baksidan av 
överarmar. Om du håller armarna strax utanför 
axlarna tränar du bröstet och armarna. Sedan 
händerna ihop som ett hjärta, ha kontakt med 
bäckenet och magen.

Sit up: Ryggen mot golvet. Böjda knän, 
händerna antingen bakom nacken eller korsade 
över bröstet. Långsam rörelse upp och ned.

Balansövning: Ställ dig upp, tänk att huvudet 
är rakt och vilar/balanserar på axlarna. Axlarna 
på överkroppen. Överkroppen på höfterna. 
Höfterna på låren. Låren på knäna. Knäna på 
vaderna. Vaderna på vristerna. Vristerna på 
fötterna. Fötterna på marken.
Blunda gärna när du gör övningen. Om det 
svajar, låt det svaja - det är det som är 
balansen. Testa att gå upp på tårna utan att rätta 
till kroppen mer än du redan gjort under 
övningen. Men kom ner tillbaka i en linje. 
Där har du balansen och en aktiv kropp.
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Luftfiol: Håll armarna framför dig som om du 
höll i en stor badboll, alltså armarna under 
badbollen. Vifta med armarna och stanna i det 
läge där musklerna är avspända. Tippa sedan 
högerarmen och tänk att du håller i en luftfiol. 
Är det i detta läge som du vanligtvis håller i 
fiolen? Lägg handen på biceps/bröstmuskeln 
och för den fram och tillbaka tills du hittar den 
avslappnade ställningen.

Handmassage: Gärna tillsammans med någon.
Få igång blodcirkulationen genom att mjukna 
upp handen med att klämma på den andres 
hand med ”köttiga” händer.

Handryggen uppåt. Håll båda tummarna (och 
tummuskler) över knogarna och dra isär 
försiktig ut mot sidorna över alla knogar. Gör 
så några gånger och variera genom att sedan ta 
hela handryggen och handflatan. Det öppnar 
upp. Gör även så försiktigt vid handleden. Om 
du vill kan du även fortsätta med hela armen.

Fokusera sedan på knogarna och håll ena 
tummen på pekfingrets knoge och den andra 
tummen på långfingrets knoge. Skaka loss 
emellan knogarna genom att göra motrörelser 
(upp och ned) med händerna. Se till att inte låta 
knogarna gnida mot varandra, utan se till att ha 
mellanrum. Efter att det luckrats upp emellan 
knogarna med upp och ned rörelser ska det på 
liknande sätt utföras samma procedur fast med 
cirkelrörelser emellan knogarna. (Liknande 
rörelse som att trampa cykel.)
Den som ger massage ska tänka på att ha 
köttiga händer och inte beniga händer.
Kom ihåg tummen!

Vänd på handen (handflatan uppåt) och placera 
vänsterhandens lill- och ringfinger emellan den 
som får massages tumme. Den andra handen 
ska också placera lill- och ringfingers fingrar 
emellan den som får massages lillfinger. 
De andra fingrarna blir ett stöd under 
handryggen. Nu är det dags för tummarna att 
massera handflatan. Börja uppe emellan 
tummuskeln och lillfingrets muskelgrupp och
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 massera nedför i en linje till mitten av 
handflatan. Massera sedan hela handflatan.

Vänd på handen igen och massera emellan 
tumme och pekfinger. Det kan vara rätt så 
spänt i tummens långa isärförarmuskel och var 
därför försiktig. Börja ganska långt in och 
tryck dig utåt. Tryck först i linje med tumme 
och pekfinger, sedan dra med fingrarna.

Avsluta handmassagen genom att dra ut varje 
finger försiktigt. En lättare stretchning. 
Börja från mitten av mellanhanden och dra ut 
skelettet, leder och senor försiktigt och avsluta 
i fingerspetsen genom att ”nypa ihop”, så att 
det blir ett avslut ända ute vid spetsen. Gör 
likadant på alla fingrar.
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