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Sammanfattning	  	  
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Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  få	  insikt	  i,	  synliggöra	  och	  identifiera	  synen	  på	  stråkteknik	  och	  
hur	  den	  används	  i	  fiolundervisning	  av	  pedagoger	  inom	  den	  klassiska	  genren	  och	  folkmu-‐
sikgenren.	  Studien	  är	  av	  en	  jämförande	  karaktär	  där	  fokus	  ligger	  på	  eventuella	  likheter	  
och	  skillnader	  mellan	  lärares	  synsätt	  inom	  de	  två	  genrerna.	  Fyra	  semistrukturerade	  kva-‐
litativa	  intervjuer	  ligger	  till	  grund	  för	  studien	  med	  två	  intervjupersoner	  som	  represen-‐
tanter	  för	  varje	  genre.	  Den	  teoretiska	  utgångspunkten	  för	  studien	  utgörs	  av	  ett	  kultur-‐
psykologiskt	  perspektiv	  med	  fokus	  på	  hur	  kulturella	  redskap	  och	  kulturell	  omgivning	  
påverkar	  lärandet.	  Studiens	  resultat	  visar	  att	  det	  är	  mer	  som	  förbinder	  än	  skiljer	  de	  fyra	  
intervjupersonerna	  åt	  gällande	  undervisningsstrategier,	  och	  att	  stråktekniken	  fungerar	  
som	  ett	  hjälpmedel	  för	  att	  forma	  det	  klingande	  resultatet	  oavsett	  genre.	  Dock	  skiljer	  sig	  
intervjupersonernas	  åsikter	  gällande	  om	  stråktekniken	  är	  lika	  i	  varje	  genre	  eller	  inte,	  
trots	  att	  alla	  framhåller	  att	  det	  klingande	  resultatet	  låter	  olika.	  Alla	  parametrar	  som	  
framkommer	  appliceras	  sedan	  på	  en	  specifik	  kulturpsykologisk	  modell	  som	  visar	  hur	  
musiklärarnas	  verktygslådor	  är	  beroende	  av	  vilken	  genre	  läraren	  tillhör,	  vem	  hen	  un-‐
dervisar	  och	  vad	  som	  undervisas.	  
	  
	  
Nyckelord:	  Stråkteknik,	  fiol,	  fiolundervisning,	  folkmusik,	  klassisk	  musik,	  kulturpsykolo-‐
giskt	  perspektiv,	  semistrukturerade	  intervjuer	  	  
	  
	  
	  



 3	  

Abstract	  	  
	  
Thesis	  2	  –	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  Bowing	  technique	  –	  with	  the	  feeling	  of	  a	  pendulous	  monkey	  it	  becomes	  the	  heart	  
of	  fiddle	  playing!	  A	  qualitative	  interview	  study	  from	  a	  cultural	  psychological	  perspective	  
Author:	  Hanna	  Kull	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  2016	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  university	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  aim	  of	  this	  study	  is	  to	  gain	  insight	  into,	  illustrate	  and	  identify	  what	  the	  bowing	  
technique	  of	  the	  violin	  looks	  like	  and	  how	  the	  bowing	  technique	  is	  used	  in	  violin	  
teaching	  by	  educators	  in	  classical	  music	  and	  folk	  music.	  Four	  semi-‐structured,	  
qualitative	  interviews	  are	  the	  basis	  of	  the	  study	  in	  which	  two	  teachers	  in	  each	  genre	  is	  
interviewed.	  The	  study	  shows	  the	  possible	  similarities	  and	  differences	  between	  the	  
teachers	  in	  each	  genre,	  and	  their	  attitudes	  and	  opinions.	  The	  theoretical	  basis	  of	  this	  
study	  is	  the	  cultural	  psychological	  perspective	  with	  focus	  on	  how	  cultural	  tools	  and	  the	  
cultural	  environment	  affect	  the	  learning.	  The	  results	  show	  that	  there	  is	  more	  connecting	  
than	  separating	  between	  the	  four	  interviewees	  in	  teaching	  strategies,	  and	  that	  bowing	  
technique	  acts	  as	  a	  tool	  for	  shaping	  the	  sounding	  result	  of	  violin	  playing.	  However,	  the	  
interviewees	  opinions	  are	  divided	  about	  if	  the	  bowing	  technique	  is	  equal	  in	  every	  genre	  
or	  not,	  even	  though	  they	  all	  agrees	  that	  the	  sounding	  results	  sounds	  different.	  All	  
parameters	  that	  emerge	  are	  applied	  on	  a	  special	  culture	  psychology	  model	  which	  shows	  
how	  the	  music	  teachers’	  cultural	  tool	  boxes	  are	  depending	  on	  what	  genre	  the	  teacher	  
belong	  to,	  whom	  the	  teacher	  teaches	  and	  what	  is	  taught.	  	  
	  
Keywords:	  Bowing	  technique,	  violin,	  violin	  teaching,	  folk	  music,	  classical	  music,	  cultural	  
psychological	  perspective,	  semi-‐structured	  interviews	  
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Förord	  	  
Jag	  vill	  börja	  med	  att	  tacka	  alla	  mina	  intervjupersoner	  som	  ställt	  upp	  och	  tagit	  sig	  tid	  till	  
att	  delta	  i	  min	  studie!	  Jag	  har	  fått	  med	  mig	  en	  otrolig	  mängd	  spännande	  lärdomar	  av	  att	  
prata	  med	  er	  och	  utan	  er	  hade	  inte	  arbetet	  blivit	  av.	  
	  
Ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  för	  all	  fantastisk	  hjälp	  och	  
handledning	  från	  första	  tangenttrycket	  till	  sista	  punkten.	  Du	  är	  full	  av	  goda	  råd	  och	  tan-‐
kar	  som	  leder	  en	  student	  vidare	  då	  denne	  behöver	  det.	  
	  
Slutligen	  tack	  till	  M2011	  för	  tio	  intensiva	  veckor	  i	  biblioteket	  och	  fem	  år	  av	  samarbete	  
och	  roliga	  stunder.	  
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1	  Inledning	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  en	  inledande	  text	  om	  det	  valda	  intresseområdet	  i	  förelig-‐
gande	  studie.	  Sedan	  följer	  en	  text	  om	  studiens	  problemområde	  samt	  disposition.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Folkmusiker	  behöver	  ingen	  avancerad	  teknik	  –	  det	  räcker	  med	  att	  ha	  sväng	  och	  röj	  i	  spe-‐
let!	  Det	  finns	  förutfattande	  meningar	  om	  att	  den	  klassiska	  musiken	  bygger	  på	  en	  stabil	  
teknisk	  grund	  och	  att	  folkmusiken	  bygger	  på	  sväng	  och	  glädje.	  Om	  vi	  nu	  bortser	  från	  alla	  
förutfattande	  meningar,	  och	  skrotar	  tanken	  om	  att	  klassisk	  musik	  är	  strikt	  och	  tråkig	  
samt	  att	  folkmusiker	  inte	  använder	  sig	  av	  avancerad	  spelteknik,	  och	  istället	  fokuserar	  på	  
vilken	  teknik	  som	  används	  kommer	  vi	  in	  på	  ett	  intressant	  ämnesområde	  som	  faktiskt	  
går	  att	  studera	  utan	  att	  värdera	  endera	  genren.	  	  
	  
Jag	  har	  spelat	  fiol	  i	  16	  år.	  På	  kulturskolan	  fick	  jag	  en	  mer	  klassisk	  inriktning	  på	  under-‐
visningen	  och	  på	  fritiden	  spelade	  jag	  folkmusik.	  Det	  sistnämnda	  blev	  senare	  min	  huvud-‐
genre	  som	  jag	  valde	  att	  vidareutbilda	  mig	  inom.	  En	  tanke	  som	  under	  sista	  året	  på	  min	  
utbildning	  envist	  har	  knackat	  mig	  på	  axeln	  handlar	  om	  hur	  stråkteknik	  används	  i	  fiolun-‐
dervisningen.	  Jag	  minns	  sedan	  min	  kulturskoletid	  att	  det	  fanns	  många	  stråkövningar	  för	  
att	  spela	  på	  olika	  sätt	  och	  som	  skulle	  passa	  det	  stycke	  som	  spelades	  i	  stunden,	  men	  jag	  
minns	  inte	  när	  jag	  hörde	  ämnet	  stråkteknik	  som	  en	  uttalad	  del	  i	  mina	  folkmusikkretsar.	  
Kanske	  beror	  det	  på	  att	  stråkteknik	  är	  något	  som	  är	  samma	  oavsett	  genre,	  som	  på	  så	  vis	  
kan	  ses	  som	  instrumenttekniskt,	  och	  att	  det	  var	  därför	  jag	  fick	  så	  mycket	  undervisning	  i	  
det	  när	  jag	  började	  spela	  fiol?	  Kanske	  har	  jag	  fått	  med	  mig	  en	  mängd	  så	  kallad	  tyst	  kun-‐
skap	  i	  stråkteknik	  inom	  folkmusikgenren	  på	  senare	  år	  på	  grund	  av	  att	  tekniken	  automa-‐
tiskt	  ingår	  i	  låtarna	  och	  att	  jag	  därför	  inte	  har	  behövt	  separata	  förövningar.	  	  
	  
Grunden	  till	  intresset	  för	  föreliggande	  studie	  ligger	  i	  att	  jag	  tycker	  att	  det	  generellt	  pra-‐
tas	  ganska	  lite	  om	  ämnet	  stråkteknik	  i	  folkmusikundervisning.	  När	  jag	  som	  student	  fick	  
frågan	  ”vad	  pratar	  man	  om	  gällande	  stråkteknik	  i	  folkmusik?”	  hade	  jag	  inget	  svar,	  vilket	  
gjorde	  mig	  förbryllad.	  För	  att	  själv	  kunna	  utvecklas	  som	  musiker	  och	  pedagog	  inom	  fiol-‐
spelet	  så	  är	  stråkteknik	  det	  område	  jag	  skulle	  börja	  med,	  och	  nästa	  gång	  jag	  får	  frågan	  
om	  vad	  lärare	  och	  musiker	  pratar	  om	  gällande	  stråkteknik	  i	  folkmusik	  vill	  jag	  kunna	  
svara	  på	  den.	  	  

1.2	  Problemområde	  	  
Skulle	  en	  musiker	  med	  folkmusikalisk	  bakgrund	  och	  en	  musiker	  med	  klassisk	  bakgrund,	  
som	  i	  ett	  experiment	  får	  tilldelat	  sig	  en	  genre-‐ospecifika	  melodi	  och	  som	  får	  möjlighet	  att	  
öva	  på	  melodin	  för	  att	  sedan	  spela	  upp	  den	  bakom	  en	  skärm	  för	  dem	  som	  utför	  experi-‐
mentet,	  skulle	  det	  då	  klingande	  resultatet	  låta	  olika	  då	  musikerna	  eftersträvar	  olika	  
klingande	  resultat.	  Det	  skulle,	  enligt	  min	  mening,	  höras	  vilken	  genre	  musikern	  som	  spe-‐
lar	  tillhör,	  vilket	  tyder	  det	  på	  att	  bland	  annat	  stråktekniken	  är	  olika.	  	  
	  
En	  anledning	  till	  att	  det	  inte	  pratas	  så	  mycket	  om	  stråkteknik	  i	  folkmusikundervisningen	  
skulle	  kunna	  vara	  att	  det	  inte	  finns	  så	  mycket	  förtyckt	  material.	  Det	  finns	  många	  stråk-‐
teknikböcker	  ute	  på	  marknaden	  och	  dessa	  är	  inte	  uttalat	  genreinriktade.	  Detta	  skulle	  
kunna	  tyda	  på	  att	  stråkteknik	  är	  något	  av	  en	  oberoende	  variabel	  och	  något	  instrument-‐
tekniskt	  istället	  för	  genrespecifikt.	  Stråkteknikböckerna	  kan	  dock	  ses	  som	  mer	  klassiskt	  
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inriktade	  då	  de	  innefattar	  begrepp	  som	  inte	  hör	  hemma	  i	  den	  folkmusikaliska	  kulturen,	  
men	  om	  det	  nu	  är	  skillnad	  på	  tekniken	  i	  de	  olika	  genrerna,	  varför	  finns	  det	  inte	  några	  
böcker	  om	  stråkteknik	  inom	  folkmusiken?	  Även	  här	  menar	  jag	  att	  min	  tanke	  om	  att	  det	  
generellt	  pratas	  lite	  om	  stråkteknik	  i	  folkmusik	  återspeglas.	  Kanske	  är	  anledningen	  till	  
att	  det	  finns	  så	  lite	  skrivet	  om	  stråkteknik	  i	  folkmusik	  att	  det	  är	  en	  gehörsbaserad	  genre	  
och	  inte	  en	  notbunden?	  	  
	  
För	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  i	  hur	  stråkteknik	  fungerar	  och	  tillämpas	  i	  verkligheten	  
behöver	  jag	  konsultera	  verksamma	  pedagoger	  inom	  båda	  genrerna.	  När	  jag	  kommer	  
utanför	  musikhögskolans	  trygga	  väggar	  och	  själv	  ska	  undervisa	  vill	  jag	  känna	  mig	  trygg	  i	  
min	  roll	  som	  fiollärare	  och	  folkmusikpedagog.	  Att	  ett	  sådant	  viktigt	  område	  som	  stråk-‐
teknik	  har	  belysts	  så	  lite	  inom	  folkmusikgenren	  gör	  att	  jag	  vill	  belysa	  det	  ännu	  mer	  för	  
att	  bidra	  till	  utveckling	  inom	  mitt	  utbildningsområde	  och	  min	  lärarkompetens.	  	  

1.3	  Arbetets	  disposition	  
Arbetet	  inleds	  med	  en	  övergripande	  text	  om	  det	  valda	  intresseområdet	  stråkteknik,	  vil-‐
ken	  följs	  av	  en	  utvecklad	  text	  om	  problemområdet	  stråkteknik.	  I	  bakgrundskapitlet	  pre-‐
senteras	  forskningsfältet	  med	  litteratur,	  begrepp	  och	  tidigare	  forskning	  som	  berör	  äm-‐
nesområdet	  stråkteknik	  som	  sedan	  leder	  fram	  till	  föreliggande	  studies	  problemformule-‐
ring,	  syfte	  och	  forskningsfrågor.	  I	  kapitel	  tre	  beskrivs	  de	  teoretiska	  utgångspunkterna	  
som	  ligger	  till	  grund	  för	  arbetet,	  som	  social	  konstruktionism	  och	  ett	  kulturpsykologiskt	  
perspektiv.	  I	  kapitel	  fyra	  redogörs	  för	  de	  metodologiska	  utgångspunkterna,	  de	  veten-‐
skapsteoretiska	  grunderna	  samt	  de	  metoder	  som	  använts.	  	  I	  detta	  kapitel	  presenteras	  
även	  urval	  av	  intervjupersoner,	  hur	  datainsamling,	  bearbetning	  av	  analys	  och	  etiska	  
överväganden	  gällande	  studien	  har	  genomförts	  samt	  arbetets	  giltighet	  och	  tillförlitlig-‐
het.	  I	  kapitel	  fem	  presenteras	  intervjupersonernas	  synsätt	  och	  åsikter	  i	  fem	  rubriker	  
utifrån	  tre	  teman	  om	  fiolinriktad	  stråkteknik	  och	  stråkteknik	  i	  fiolundervisning,	  följt	  av	  
en	  egenkonstruerad	  modell	  för	  lärande.	  Slutligen	  diskuteras	  resultatet	  och	  metoden	  i	  
relation	  till	  den	  tidigare	  forskningen	  som	  presenterades	  i	  bakgrundskapitlet	  följt	  av	  tan-‐
kar	  om	  arbetets	  betydelse	  och	  fortsatt	  forskning.	  Därefter	  följer	  en	  referenslistan	  och	  
bilagor	  till	  föreliggande	  studie.	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  en	  översikt	  av	  litteratur	  och	  begrepp	  inom	  forskningsfältet	  
för	  föreliggande	  studies	  ämnesområde.	  Därefter	  följer	  studiens	  problemformulering,	  
syfte	  och	  forskningsfrågor.	  

2.1	  Forskningsfältet	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  tidigare	  forskning	  och	  annan	  litteratur,	  som	  berör	  stråkteknik	  
inom	  både	  klassisk	  musik	  och	  folkmusik.	  I	  följande	  beskrivningar	  är	  stråktekniken	  pre-‐
ciserad	  till	  fiol	  men	  benämns	  endast	  som	  stråkteknik.	  	  

2.1.1	  Stråkteknik	  
På	  en	  konferens	  i	  Paris	  år	  2008	  beskriver	  Askenfelt	  (2008)	  hur	  den	  kommunikativa	  
kraften	  i	  musiken	  kan	  öka	  genom	  att	  åhörarna	  observerar	  en	  musikers	  stråke	  samtidigt	  
som	  de	  lyssnar	  då	  stråkrörelserna	  ger	  en	  visuell	  bild	  av	  framträdandet.	  Askenfelt	  menar	  
att	  musikern	  styr	  både	  volymen	  och	  tonkvalitén,	  och	  på	  så	  vis	  hela	  det	  klingande	  materi-‐
alet	  med	  tre	  grundläggande	  parametrar:	  stråkhastighet,	  stråkens	  avstånd	  till	  stallet	  samt	  
stråktryck.	  Här	  förklarar	  alltså	  Askenfelt	  vikten	  av	  bra	  stråkteknik	  för	  att	  kunna	  fram-‐
föra	  musik	  och	  dess	  mening.	  Även	  intervjuade	  musikstuderande	  i	  Holgerssons	  (2011)	  
avhandling	  bekräftar	  att	  tonbildning	  och	  instrumentets	  klingade	  resultat	  är	  beroende	  av	  
verktygen	  stråkfattning	  och	  stråkteknik.	  Holgersson	  skriver	  att	  med	  ”rätt	  kraft	  i	  stråken	  
så	  klingar	  instrumentet	  bättre”	  (s.	  116).	  Kunze	  (2007)	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  och	  har	  i	  
sin	  studie,	  vars	  syfte	  är	  att	  undersöka	  hur	  fiollärare	  med	  folkmusikinriktning	  arbetar	  
med	  fiolteknik,	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  i	  undervisning	  läggs	  stor	  vikt	  vid	  det	  tekniska	  
utförandet	  av	  musiken	  och	  att	  detta	  är	  direkt	  kopplat	  till	  musikaliska	  kvalitéer	  oavsett	  
vilken	  genre	  som	  spelas.	  Kunze	  menar	  här	  att	  det	  snarare	  är	  tillvägagångssättet	  som	  
skiljer	  sig	  och	  inte	  användandet	  eller	  icke	  användandet	  av	  teknik.	  	  
	  
Knudsen	  (1998)	  förklarar	  att	  bra	  teknik	  är	  kopplat	  till	  det	  egna	  idealet	  som	  eftersträvas	  
och	  tekniken	  kan	  därför	  inte	  ses	  som	  något	  generellt	  utan	  snarare	  som	  ett	  resultat	  av	  
idealet.	  Knudsen	  skriver	  vidare	  att	  ”god	  teknikk	  er	  også	  knyttet	  til	  spilleideal,	  og	  er	  ikke	  
nödvendigvis	  noe	  almenngyldig”	  (s.	  118).	  På	  grund	  av	  detta	  är	  inte	  den	  klassiska	  fioltek-‐
niken	  direkt	  överförbar	  till	  folkmusiken	  även	  om	  genrernas	  tekniker	  påverkar	  varandra.	  
Gemensamt	  för	  genrerna	  är	  att	  idealen	  regleras	  genom	  användningen	  av	  stråken,	  och	  
båda	  genrerna	  utgår	  från	  näst	  intill	  identiska	  rörelser	  där	  höger	  arm	  används	  för	  att	  dra	  
stråken	  över	  strängarna	  och	  på	  detta	  sätt	  regleras	  tonlängd,	  klangfärg,	  styrka	  och	  karak-‐
tär.	  
	  
Ovan	  syns	  kopplingen	  till	  att	  stråkteknik	  är	  något	  som	  är	  anpassningsbart	  utifrån	  ideal	  
men	  också	  något	  instrumenttekniskt	  som	  på	  grundnivå	  är	  lika	  oavsett	  genre.	  Att	  grun-‐
den	  i	  att	  spela	  fiol	  är	  samma	  oberoende	  av	  genre	  är	  också	  något	  som	  både	  Kunze	  (2007)	  
och	  Frisk	  (2006)	  har	  kommit	  fram	  till	  i	  sina	  studier.	  Kunze	  (2007)	  skriver	  att	  det	  är	  
svårt	  att	  dra	  en	  klar	  gräns	  mellan	  tekniken	  i	  de	  olika	  genrerna	  men	  påpekar	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  tydliggöra	  likheter	  och	  skillnader:	  
	  

Att	  dra	  en	  gräns	  vart	  skiljet	  går	  mellan	  likheter	  och	  skillnader	  är	  svårt	  och	  
egentligen	  omöjligt,	  särskilt	  som	  utförandet	  av	  musiken	  i	  stor	  grad	  är	  indivi-‐
duellt	  och	  även	  beroende	  på	  vilken	  stil	  inom	  genren	  man	  spelar,	  men	  jag	  anser	  
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ändå	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  tydliggöra	  de	  övergripande	  skillnader	  som	  kan	  skön-‐
jas.	  (Kunze,	  2007,	  s.	  14)	  

 
En	  viktig	  aspekt	  som	  utförandetekniskt	  skiljer	  sig	  åt	  i	  genrerna	  är,	  enligt	  en	  intervjuper-‐
son	  i	  Frisks	  studie	  (2006),	  stråken	  och	  hur	  instrumentalisten	  behandlar	  den.	  Hen	  menar	  
att	  inom	  folkmusiken	  betonas	  nedstråk,	  och	  uppstråket	  är	  lättare	  medan	  det	  inom	  klas-‐
sisk	  musik	  eftersträvas	  att	  få	  alla	  stråk	  att	  låta	  så	  lika	  som	  möjligt	  och	  därmed	  släta	  ut	  
stråkvändningarna.	  Detta	  går	  att	  tolka	  som	  att	  genrerna	  kräver	  olika	  stråkteknik	  då	  
olika	  ton	  eftersträvas. 
	  
Vilka	  kulturella	  verktyg	  använder	  individer	  i	  lärande	  och	  hur	  använder	  de	  dem?	  Hult-‐
berg	  (2009)	  gjorde	  en	  undersökning	  med	  fyra	  deltagare	  vars	  syfte	  bland	  annat	  var	  att	  ta	  
reda	  på	  detta.	  Hultberg	  skriver	  att	  informanternas	  beskrivningar	  visar	  att	  ”verktyg	  på	  
förhand	  definierar	  individers	  handlingar	  inom	  den	  ram	  som	  de	  sätter	  för	  sitt	  lärande	  
utifrån	  sina	  respektive	  erfarenheter,	  förutsättningar	  och	  förväntningar”	  (s.	  65).	  Verkty-‐
gen	  i	  föreliggande	  studie	  skulle	  kunna	  innebära	  stråken	  och	  stråktekniken	  och	  detta	  
skulle	  betyda	  att	  en	  musiker	  med	  klassiska	  erfarenheter,	  förutsättningar	  och	  förvänt-‐
ningar	  skulle	  återspegla	  dessa	  tidigare	  erfarenheter	  i	  sitt	  spel	  även	  om	  hen	  spelar	  en	  
folkmusiklåt.	  På	  samma	  sätt	  skulle	  de	  folkmusikaliska	  kännetecknen	  genomsyra	  det	  
klingande	  resultatet	  av	  ett	  klassiskt	  stycke	  spelat	  av	  en	  folkmusiker.	  Hultberg	  tar	  upp	  ett	  
exempel	  med	  musikern	  Vilma	  som	  tar	  sig	  an	  ett	  musikaliskt	  förlopp	  innehållande	  har-‐
moniskt	  beaktande	  hon	  tidigare	  inte	  är	  van	  vid	  och	  där	  resultatet	  inte	  blir	  som	  pedago-‐
gen	  tänkt	  sig.	  Hultberg	  skriver	  att	  ”Vilmas	  uppmärksamhet,	  uteslutande	  riktad	  mot	  in-‐
strumentala	  aspekter	  (…)	  är	  ett	  annat	  exempel	  på	  hur	  tidigare	  erfarenheter	  påverkar	  
hur	  kulturella	  verktyg	  definierar	  individens	  handlingar”	  (s.	  65).	  Översatt	  till	  förelig-‐
gande	  studie	  kan	  citatet	  ses	  som	  ett	  exempel	  på	  hur	  tidigare	  erfarenheter	  [genretillhö-‐
righet]	  påverkar	  hur	  kulturella	  verktyg	  [stråktekniken]	  definierar	  individens	  handlingar	  
[klingande	  resultat].	  	  
	  
Jöneteg	  (1989)	  har	  i	  sitt	  förord	  till	  i	  Fiolskolan	  bok	  1	  skrivit	  att	  fiolskolan	  kan	  ses	  som	  ett	  
komplement	  till	  andra	  violinskolor	  som	  bygger	  på	  ett	  klassiskt	  melodimaterial.	  Jöneteg	  
har	  därför	  valt	  ut	  ett	  blandat	  material	  ur	  folkmusiken	  och	  liknande	  genrer	  till	  sin	  fiol-‐
skola.	  Boken	  riktar	  sig	  till	  både	  dem	  som	  börjar	  med	  notspel	  med	  tekniska	  övningar	  och	  
dem	  som	  börjar	  med	  gehörsspel	  med	  låtar,	  ljudinspelningar	  och	  videor.	  Detta	  kan	  tolkas	  
som	  att	  Jöneteg	  i	  sin	  fiolskola	  visar	  två	  vägar	  till	  att	  lära	  sig	  instrumentet	  och	  dess	  tek-‐
nik:	  den	  tekniska	  vägen	  och	  repertoarvägen.	  

2.1.2	  Stråkteknik	  i	  folkmusik	  
Historiskt	  sett	  har	  det	  inom	  den	  traditionella	  folkmusiken	  inte	  förekommit	  några	  tekni-‐
kövningar	  utan	  elever	  har,	  enligt	  Knudsen	  (1998)	  tillägnat	  sig	  instrumentaltekniken	  ge-‐
nom	  att	  spela	  musiken.	  Denna	  metod	  skulle	  kunna	  kallas	  för	  repertoarvägen	  till	  att	  lära	  
sig	  ett	  instrument,	  vilket	  konfirmeras	  av	  en	  informant	  i	  Anderssons	  studie	  (2014)	  som	  
anser	  att	  teknik	  generellt	  inte	  är	  något	  som	  är	  roligt	  att	  hålla	  på	  med	  utan	  att	  det	  funge-‐
rar	  mycket	  bättre	  att	  ta	  det	  i	  riktiga	  låtar	  som	  berör	  tekniken.	  	  
	  
Dock	  går	  det	  att	  i	  Ling	  (1989)	  utläsa	  att	  spelmän	  på	  1800-‐talet	  använde	  sig	  av	  klassiska	  
violinskolor	  vilket	  kan	  tyda	  på	  att	  de	  eftersträvade	  en	  förbättrad	  spelteknik.	  I	  en	  kvalita-‐
tiv	  intervjustudie	  om	  folklig	  och	  klassisk	  i	  fiolundervisning	  har	  Björlin	  (2010)	  undersökt	  
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hur	  några	  folkmusikaliska	  pedagoger	  ställer	  sig	  till	  klassiska	  fiolmetoder,	  och	  en	  infor-‐
mant	  i	  Björlins	  studie	  påpekar	  de	  speltekniska	  skillnaderna	  mellan	  de	  olika	  genrerna:	  

	  
Man	  jobbar	  ju	  annorlunda	  med	  stråken,	  det	  måste	  jag	  nog	  säga	  att	  man	  gör.	  
Och	  att	  man	  använder	  ett	  annat	  stråktryck,	  andra	  betoningar	  och	  man	  använ-‐
der	  en	  annan	  stråkdisponering.	  Ett	  annat	  kontaktställe	  och	  en	  annan	  tonbild-‐
ning	  och	  så.	  På	  det	  sättet	  är	  det	  en	  annan	  teknik	  som	  man	  vill	  odla.	  Och	  då	  har	  
man	  liksom	  hittat	  sina	  egna	  övningar	  för	  det.	  (Björlin,	  2010,	  s.	  32)	  

	  
I	  citatet	  framkommer	  att	  det	  används	  teknikövningar,	  men	  enligt	  Björlins	  (2010)	  tolk-‐
ning	  är	  de	  till	  för	  att	  krydda	  den	  folkmusikaliska	  karaktären.	  En	  av	  Anderssons	  (2014)	  
informanter	  berättar	  att	  stråkteknik	  är	  viktigt	  för	  att	  nå	  det	  musikaliska	  i	  musiken	  och	  
ytterligare	  en	  informant	  i	  samma	  studie	  berättar	  att	  hen	  främst	  arbetar	  med	  fiolteknik	  
med	  de	  äldre	  eleverna	  och	  att	  huvudfokus	  är	  stråkteknik.	  ”Stråktekniken	  står	  då	  i	  hu-‐
vudfokus	  med	  stråkrörelsen,	  stråkplacering	  och	  stråkhastighet	  som	  viktiga	  delar”	  skri-‐
ver	  Andersson	  (s.	  29).	  	  
	  
Gemensamt	  för	  alla	  informanter	  i	  de	  tidigare	  forskningar	  som	  presenterats	  ovan	  är	  att	  
det	  i	  särklass	  viktigaste	  redskapet	  för	  att	  nå	  musikaliskt	  uttryck	  är	  bra	  stråkteknik.	  	  
Dock	  menar	  Kunze	  (2007)	  att	  tekniken	  används	  på	  olika	  sätt	  inom	  folkmusik	  och	  klas-‐
sisk	  musik	  i	  flera	  avseenden	  då	  det	  finns	  vissa	  musikaliska	  skillnader	  mellan	  genrerna.	  
Hen	  skriver	  att	  ”det	  enda	  som	  skiljer	  är	  själva	  stråktekniken”	  (s.	  29).	  

2.1.3	  Stråkteknik	  i	  klassisk	  musik	  	  
Kunze	  (2007)	  upptäckte	  i	  sin	  studie	  att	  det	  i	  klassisk	  undervisning	  lades	  stor	  vikt	  vid	  
teknisk	  träning	  genom	  särskilda	  övningar	  som	  finns	  i	  ett	  flertal	  fiolskolor.	  Till	  skillnad	  
från	  den	  historiska	  folkmusikgenren	  där	  teknik	  övades	  in	  genom	  låtar	  så	  använde	  de	  
flesta	  av	  Kunzes	  intervjupersoner	  från	  den	  klassiska	  genren	  sig	  till	  stor	  del	  av	  särskilda	  
övningar	  för	  olika	  tekniska	  moment.	  Flera	  av	  de	  klassiska	  fiolskolorna	  som	  Kunze	  pre-‐
senterar	  har	  också	  separata	  teknikövningar.	  	  
	  
I	  en	  jämförande	  studie	  av	  Wohlert	  (2008)	  belyses	  fiolmetodiken	  utifrån	  två	  fiolskolors	  
perspektiv,	  och	  gemensamt	  för	  dem	  är	  att	  det	  visas	  tydliga	  exempel	  på	  ”rätt	  och	  fel”	  med	  
avseende	  på	  stråkfattning	  och	  stråkvändning	  även	  om	  en	  av	  fiolskolorna	  var	  mer	  teknik-‐
inriktad	  än	  den	  andra.	  	  
	  
En	  av	  Kunzes	  (2007)	  intervjupersoner	  förklarar	  att	  båda	  genrerna	  har	  en	  speciell	  ton-‐
bildning	  och	  stiltypiska	  stråk	  och	  att	  den	  stora	  skillnaden	  genrerna	  emellan	  är	  att	  den	  
klassiska	  musiken	  inte	  är	  dansmusik	  på	  samma	  sätt	  som	  folkmusiken,	  vilket	  kräver	  en	  
stråkteknik	  i	  sig.	  Hen	  säger	  att	  ”tekniken	  är	  i	  grunden	  den	  samma,	  men	  att	  det	  kan	  finnas	  
olika	  varianter	  inom	  olika	  genrer,	  (…)	  jämför	  detta	  med	  att	  tekniken	  är	  som	  ett	  språk	  
med	  olika	  dialekter”	  (s.	  28).	  Dessa	  forskningsrapporter	  är	  relevanta	  för	  studien	  på	  grund	  
av	  att	  de	  belyser	  arbetets	  intresseområde.	  

2.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
I	  och	  med	  vad	  som	  belysts	  angående	  stråkteknik	  och	  genrerna	  klassisk	  musik	  och	  folk-‐
musik	  i	  tidigare	  forskning	  ovan	  önskar	  jag	  göra	  en	  ännu	  mer	  specifikt	  inriktad	  forskning	  
om	  fiolteknik	  med	  fokus	  på	  enbart	  stråkteknik.	  Den	  tidigare	  forskning	  som	  har	  presen-‐
terats	  har	  några	  år	  på	  nacken	  och	  pedagoger	  vid	  tiden	  för	  detta	  arbetes	  genomförande	  
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kanske	  ser	  annorlunda	  på	  ämnet	  än	  informanterna	  i	  den	  tidigare	  forskningen.	  Det	  har	  
varit	  svårt	  att	  finna,	  för	  studien	  relevant,	  tidigare	  forskning	  då	  området	  stråkteknik	  
inom	  folkmusik	  och	  klassisk	  musik	  inte	  är	  så	  beforskat.	  Det	  finns	  fiolskolor	  och	  teknik-‐
böcker	  att	  tillgå,	  men	  väldigt	  lite	  forskning	  om	  ämnet	  i	  sig.	  Detta	  resulterar	  i	  att	  det	  jag	  i	  
föreliggande	  studie	  vill	  undersöka	  är	  hur	  olika	  pedagoger	  från	  både	  den	  klassiska	  gen-‐
ren	  och	  folkmusikgenren	  ser	  på	  ämnet	  stråkteknik.	  Anser	  pedagogerna	  att	  stråktekni-‐
ken	  är	  olika	  eller	  lika	  i	  de	  olika	  genrerna	  eller	  tolkar	  de	  sitt	  ämnesområde	  som	  något	  
beständigt	  och	  att	  det	  är	  ett	  instrumenttekniskt	  område	  oberoende	  av	  genre?	  Hur	  un-‐
dervisas	  ämnet	  stråkteknik	  av	  pedagoger	  i	  fiolundervisning?	  Jag	  hoppas	  efter	  avslutad	  
studie	  ha	  fått	  en	  fördjupad	  förståelse	  inom	  området	  stråkteknik	  som	  jag	  i	  min	  kom-‐
mande	  yrkesroll,	  och	  även	  andra	  lärare	  kan	  dra	  nytta	  av	  i	  klassisk	  och	  folkmusikalisk	  
fiolundervisning.	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  få	  insikt	  i,	  synliggöra	  och	  identifiera	  synen	  på	  
stråkteknik	  och	  hur	  den	  används	  i	  fiolundervisning	  av	  pedagoger	  inom	  den	  klassiska	  
genren	  och	  folkmusikgenren.	  För	  att	  uppnå	  syftet	  har	  följande	  forskningsfrågor	  formu-‐
lerats:	  	  
	  

1. Vilken	  syn	  på	  fiolinriktad	  stråkteknik	  har	  pedagoger	  inom	  klassisk	  musik	  och	  i	  
folkmusik?	  

2. Hur	  beskriver	  pedagoger	  att	  stråkteknik	  används	  i	  fiolundervisning?	  
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3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  det	  vetenskaps-‐	  och	  kunskapsteoretiska	  perspektivet	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  studien	  följt	  av	  det	  teoretiska	  perspektivet.	  

3.1	  Konstruktionistiskt	  perspektiv	  
Föreliggande	  studie	  grundar	  sig	  på	  ett	  konstruktionistiskt	  synsätt.	  Det	  innebär	  att	  soci-‐
ala	  företeelser	  och	  kategorier	  skapas	  i	  det	  sociala	  samspelet	  och	  att	  de	  befinner	  sig	  i	  
ständig	  revidering	  (Bryman,	  2011).	  Utifrån	  en	  konstruktionistisk	  ståndpunkt	  ses	  verk-‐
ligheten	  som	  något	  som	  är	  socialt	  konstruerat,	  skapat	  av	  människorna	  i	  en	  kultur,	  till	  
skillnad	  mot	  andra	  ontologiska	  ståndpunkter	  där	  kultur	  ses	  som	  en	  given	  yttre	  verklig-‐
het	  som	  inte	  går	  att	  påverka	  som	  social	  aktör.	  Den	  konstruktionistiska	  synen	  på	  san-‐
ningen	  är	  inte	  generell	  utan	  visar,	  enligt	  Bryman,	  ett	  urval	  av	  tänkbara	  sanningar	  utifrån	  
de	  versioner	  av	  verkligheten	  som	  uttrycks	  av	  deltagarna	  i	  olika	  miljöer	  och	  hur	  de	  tolkar	  
av	  verkligheten.	  Jag	  som	  forskare	  har	  intresse	  av	  att	  undersöka	  om	  det	  valda	  ämnesom-‐
rådet,	  stråkteknik,	  är	  en	  på	  förhand	  given	  företeelse	  eller	  något	  som	  pedagogerna	  kan	  
påverka	  och	  styra	  över.	  Kopplat	  till	  det	  konstruktionistiska	  synsättet	  kan	  det	  innebära	  
att	  stråktekniken	  ser	  ut	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  genre	  och	  lärare	  samt	  att	  den	  hela	  ti-‐
den	  är	  under	  förändring.	  

3.2	  Kulturpsykologiskt	  perspektiv	  	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  det	  teoretiska	  perspektiv	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  förelig-‐
gande	  studie.	  	  

3.2.1	  Vygotskijs	  kulturhistoriska	  idé	  
Enligt	  Vygotskij	  och	  Kozulin	  (1986)	  bär	  människor	  alltid	  med	  sig	  den	  kultur	  de	  lever	  i,	  i	  
sitt	  medvetande.	  Upprepande	  erfarenheter	  av,	  det	  som	  för	  människorna,	  är	  etablerade	  
kulturella	  förhållningssätt	  lämnar	  spår	  efter	  sig	  och	  styr	  sedan	  deras	  förhållningssätt.	  
Centralt	  i	  den	  kulturhistoriska	  idén	  är	  att	  ting,	  företeelser	  och	  handlingar	  får	  en	  me-‐
ningsfull	  innebörd	  tack	  vare	  de	  redskap	  och	  verktyg	  som	  används	  i	  en	  kultur.	  Vygotskij	  
och	  Kozulin	  menar	  att	  lärandet	  sker	  via	  de	  kulturella	  verktyg	  som	  finns	  i	  en	  miljö.	  Detta	  
återfinns	  i	  det	  sociokulturella	  perspektivet,	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  utveckling	  av	  den	  kul-‐
turhistoriska	  teorin	  (Säljö,	  2000).	  Säljö	  skriver	  att	  ”det	  handlar	  om	  hur	  människor	  
tillägnar	  sig	  och	  formas	  av	  deltagande	  i	  kulturella	  aktiviteter	  och	  hur	  de	  använder	  sig	  av	  
de	  redskap	  som	  kulturen	  tillhandahåller”	  (s.	  18).	  Detta	  betyder	  att	  kulturella	  verktyg	  
medierar,	  förmedlar,	  kunskap	  i	  överensstämmelse	  med	  traditionella	  föreställningar,	  så	  
som	  det	  förväntas	  i	  en	  viss	  miljö.	  Vygotskij	  och	  Kozulins	  (1986)	  kulturhistoriska	  modell,	  
i	  form	  av	  en	  triangel,	  visar	  relationen	  mellan	  respons,	  stimulus	  och	  redskapen,	  det	  vill	  
säga	  hur	  människan	  reagerar	  på	  omvärldens	  signaler	  med	  hjälp	  av	  kulturella	  medier-‐
ande	  redskap	  (se	  figur	  1).	  	  
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Figur	  1.	  Vygotskijs	  ursprungliga	  idé	  om	  mediering	  (Säljö,	  2005,	  s.	  25).	  

	  
Bruner	  (2002)	  har	  gjort	  en	  omtolkning	  av	  ovanstående	  figur,	  vilken	  också	  påvisar	  hur	  
alla	  tre	  delar	  interagerar	  med	  varandra.	  Bruner	  skriver	  att	  ”människor	  reagerar	  på	  de	  
stimuli	  de	  utsätts	  för”	  (s.	  25).	  Denna	  respons	  blir	  dock	  olika	  beroende	  på	  vilka	  medier-‐
ande	  redskap	  eller	  tecken	  som	  används.	  Utifrån	  Bruners	  omtolkning	  presenterar	  Hult-‐
berg	  (2009)	  en	  snarlik	  modell	  av	  lärande:	  

	  
Figur	  2.	  Hultbergs	  konstruktion	  utifrån	  Bruners	  (2002)	  omtolkning	  av	  Vygotskijs	  modell	  för	  

lärande	  (Hultberg,	  2009,	  s.	  52).	  
	  
Bruner	  (2002)	  menar	  att	  de	  kulturella	  verktygen	  definierar	  människornas	  handlingar	  på	  
förhand	  på	  grund	  av	  deras	  kulturella	  förhållningssätt,	  ”varigenom	  vi	  (…)	  definierar	  vårt	  
arbete,	  till	  och	  med	  innan	  vi	  fullbordar	  det”	  (s.	  181).	  Här	  påstås	  det	  att	  vi	  ofta	  vet	  hur	  vi	  
ska	  utföra	  saker	  och	  ting	  långt	  innan	  vi	  teoretiskt	  kan	  förklara	  vad	  vi	  gör.	  
	  
3.2.2	  Den	  kulturpsykologiska	  modellen	  
Hultberg	  (2009)	  förklarar	  att	  Vygotskij	  på	  sin	  tid	  åsyftade	  ett	  mer	  monokulturellt	  sam-‐
hälle	  än	  vad	  samhället	  idag	  har	  att	  erbjuda,	  vilket	  leder	  till	  att	  den	  kulturpsykologiska	  
modellen	  främst	  kan	  tillämpas	  i	  lokala	  situationer	  där	  musikaliskt	  lärande	  sker.	  Att	  just	  
den	  lokala	  situationen	  har	  stor	  betydelse	  för	  lärande	  är	  något	  som	  även	  Lave	  och	  
Wenger	  (1991)	  framhäver.	  En	  viktig	  grundstomme	  att	  minnas	  i	  modellen	  är	  att	  kunskap	  
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sprids	  genom	  individer	  som	  är	  hemmastadda	  med	  kulturen	  i	  fråga	  och	  de	  kulturella	  
verktyg	  som	  utvecklats	  och	  används	  i	  den.	  Vykotskij	  (1986)	  menar	  att	  tillsammans	  med	  
mer	  erfarna	  personer	  kan	  även	  oerfarna	  personer	  göra	  sådant	  de	  inte	  annars	  skulle	  
klara	  av.	  
	  
Den	  kulturpsykologiska	  modellen,	  framtagen	  av	  Hultberg	  (2009),	  är	  en	  teoretisk	  modell	  
av	  hur	  musikaliskt	  lärande	  kan	  ske.	  Hultberg	  förklarar	  att	  ”modellen	  avser	  främst	  in-‐
strumentalt	  musicerande	  i	  ett	  kulturellt	  mångfacetterat	  samhälle”	  (s.	  50).	  Grundtanken	  
är	  att	  den	  musikaliska	  bakgrund	  som	  personen	  i	  fråga	  har	  med	  sig	  i	  vardagen	  gör	  dem	  
förtrogna	  med	  just	  dessa	  musikstilar,	  vilka	  sedan	  påverkar	  deras	  eget	  musicerande.	  
Hultberg	  skriver	  att	  det	  finns	  en	  rad	  ofrånkomliga	  kulturella	  verktyg	  när	  lärandet	  sker	  
genom	  instrumentalt	  musicerande,	  som	  exempelvis	  musikinstrumenten	  och	  musikernas	  
framförande	  av	  musiken.	  Vad	  musikerna	  utgår	  från	  i	  sitt	  musikaliska	  framförande	  ingår	  i	  
den	  musikkulturella	  verktygslådan,	  vilken	  ser	  olika	  ut	  för	  varje	  musiker	  och	  lokal	  situat-‐
ion.	  Hultberg	  fortsätter	  beskriva	  den	  kulturella	  verktygslådan	  på	  följande	  sätt:	  	  
	  

I	  den	  lokala	  situationen	  kan	  den	  bestå	  av	  musikers	  minne/föreställningar	  av	  
framföranden	  (…)	  som	  de	  har	  lyssnat	  på;	  enbart	  internaliserad	  –	  innan	  de	  har	  
lärt	  sig	  att	  spela	  musiken	  –	  eller	  även	  externaliserad	  –	  när	  de	  spelar	  den.	  Nå-‐
gon	  eller	  några	  av	  dessa	  varianter	  av	  andra	  musikers	  framföranden	  ingår	  ofta	  i	  
den	  kulturella	  verktygslådan.	  (Hultberg,	  2009,	  s.	  55-‐56)	  

	  
Hultberg	  (2009)	  antyder	  i	  citatet	  ovan	  att	  den	  kulturella	  verktygslådan	  är	  betydelsefull	  
för	  individernas	  musicerande	  och	  lärande.	  Vad	  som	  kan	  ingå	  i	  den	  kulturella	  verktygslå-‐
dan	  och	  hur	  modellens	  olika	  parametrar	  interagerar	  med	  varandra	  har	  Hultberg	  visuali-‐
serat	  i	  den	  kulturpsykologiska	  modellen	  av	  musikaliskt	  lärande	  genom	  musicerande:	  

	  
Figur	  3.	  Kulturpsykologisk	  modell	  av	  musikaliskt	  lärande	  genom	  musicerande	  	  

(Hultberg,	  2009,	  s.	  56).	  
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De	  parametrar	  som	  nämns	  i	  ovanstående	  kulturpsykologiska	  modell	  är	  alltså	  beroende	  
av	  varandra.	  Den	  musikkulturella	  inramningen	  kan	  förklaras	  som	  genren	  eller	  stilen	  
som	  det	  musikaliska	  lärandet	  hänger	  ihop	  med	  (Hultberg,	  2009).	  I	  föreliggande	  studie	  
kan	  det	  vara	  den	  klassiska	  genren	  eller	  folkmusikgenren	  beroende	  på	  vad	  musikern	  äm-‐
nar	  lära	  sig.	  De	  individuella	  förutsättningarna,	  förväntningarna	  och	  strategierna	  är	  mu-‐
sikerns	  enskilda	  tanke	  om	  vad	  som	  är	  typiskt	  för	  musiktraditionen	  hen	  ämnar	  lära	  sig.	  
Sedan	  sker	  ett	  musikaliskt	  lärande,	  ömsesidigt,	  mellan	  musiker	  och	  musiken	  med	  hjälp	  
av	  verktygslådan	  och	  beroende	  på	  de	  yttre	  ramarna.	  
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4	  Metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  och	  val	  av	  metod.	  
Därefter	  följer	  ett	  avsnitt	  där	  det	  redogörs	  för	  urval	  av	  intervjupersoner,	  studiens	  ge-‐
nomförande	  samt	  dess	  trovärdighet	  och	  giltighet.	  

4.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  de	  vetenskapsteoretiska	  grunderna	  för	  föreliggande	  studie	  
följt	  av	  de	  valda	  metoderna.	  
	  
4.1.1	  Kvalitativ	  forskningsstrategi,	  interpretativism	  och	  abduktiv	  teori	  	  
Föreliggande	  studie	  är	  kvalitativ	  då	  jag	  som	  forskare	  önskar	  undersöka	  hur	  lärare	  talar	  
om	  sina	  uppfattningar	  och	  tolkningar	  inom	  det	  valda	  ämnesområdet,	  vilket	  är	  grunden	  i	  
en	  kvalitativ	  forskning	  (Bryman,	  2011).	  En	  övergripande	  förklaring	  på	  kvalitativ	  forsk-‐
ning	  är	  att	  forskaren	  fokuserar	  på	  ord	  snarare	  än	  siffror	  som	  är	  i	  fokus	  i	  kvantitativ	  
forskning.	  Ytterligare	  skillnader	  är	  vilka	  ståndpunkter	  forskningen	  uppvisar.	  Som	  tidi-‐
gare	  har	  nämnts	  utgår	  föreliggande	  studie	  från	  ett	  konstruktionistiskt	  perspektiv,	  men	  
dessutom	  från	  en	  kunskapsteoretisk	  ståndpunkt	  kallad	  interpretativism.	  
	  
Då	  jag	  som	  forskare	  har	  intresse	  av	  att	  studera	  mina	  intervjupersoners	  tolkningar	  och	  
förståelser	  av	  omvärlden	  kommer	  föreliggande	  studie	  sålunda	  att	  grunda	  sig	  i	  interpre-‐
tativismen.	  Tyngden	  ligger	  med	  hänvisning	  till	  Brymans	  (2011)	  beskrivning	  av	  interpre-‐
tativism,	  på	  förståelsen	  av	  den	  sociala	  verkligheten,	  stråktekniken,	  på	  grundval	  av	  hur	  
deltagarna,	  intervjupersonerna,	  i	  en	  viss	  miljö,	  klassisk	  musik	  respektive	  folkmusik,	  tol-‐
kar	  denna	  verklighet,	  stråktekniken.	  Istället	  för	  att	  söka	  en	  förklaring	  till	  pedagogernas	  
handlingar,	  eller	  som	  Bryman	  skriver,	  människors	  beteenden,	  ämnar	  forskningen	  söka	  
förståelse	  för	  pedagogernas	  handlingar.	  Då	  jag	  som	  forskare	  försöker	  tolka	  mina	  inter-‐
vjupersoners	  tolkningar	  blir	  resultatet	  sedan	  en	  form	  av	  dubbeltolkning.	  Dessutom	  
kommer	  tolkningarna	  att	  komma	  till	  ett	  tredje	  plan	  då	  forskarens	  tolkningar	  i	  sin	  tur	  
måste	  tolkas	  i	  termer	  och	  begrepp	  kopplade	  till	  den	  tidigare	  valda	  litteraturen	  inom	  äm-‐
nesområdet.	  
	  
En	  renodlad	  kvalitativ	  forskning	  lutar,	  enligt	  Bryman	  (2011),	  åt	  en	  induktiv	  teori	  vid	  
studiens	  tillvägagångssätt,	  men	  då	  föreliggande	  studie	  grundar	  sig	  på	  en	  abduktiv	  teori,	  
frångår	  forskningen	  de	  förutbestämda	  steg	  i	  tillvägagångssättet	  som	  finns	  i	  induktiv	  te-‐
ori	  något.	  I	  föreliggande	  studie	  väljer	  jag	  som	  forskare	  att	  se	  deduktiv	  teori	  och	  induktiv	  
teori	  som	  strategier	  istället	  för	  rena	  teorier	  då	  båda	  har	  metoder	  som	  kan	  ses	  som	  rele-‐
vanta	  för	  forskningen.	  Därav	  utgår	  föreliggande	  studie	  från	  en	  abduktiv	  teori,	  vilket	  be-‐
tyder	  att	  jag	  som	  forskare	  rör	  mig	  mellan	  både	  den	  deduktiva	  och	  induktiva	  teorin,	  det	  
vill	  säga	  att	  jag	  rör	  mig	  mellan	  befintlig	  teori,	  deduktivism,	  och	  empiri,	  induktivism,	  teori	  
grundad	  på	  erfarenheter	  (Peirce,	  1934).	  Teorierna	  handlar,	  enligt	  Bryman	  (2011),	  om	  
förhållandet	  mellan	  teori	  och	  praktik	  och	  speglar	  på	  vilket	  sätt	  forskaren	  angriper	  stu-‐
dien.	  Föreliggande	  studie	  utgår	  ifrån	  det	  kulturpsykologiska	  perspektivet	  men	  samtidigt	  
kommer	  de	  slutliga	  teoretiska	  idéerna	  om	  hur	  stråkteknik	  används	  i	  de	  olika	  genrerna	  
härstamma	  ifrån	  insamlad	  data	  i	  min	  undersökning.	  Kopplingen	  skulle	  kunna	  tolkas	  till	  
att	  teorin	  som	  styr	  insamlingen	  av	  data	  är	  deduktiv	  medan	  resultatets	  teori	  i	  den	  speci-‐
fika	  forskningsfrågan	  kan	  ses	  som	  induktiv.	  Att	  ha	  ett	  abduktivt	  förhållningssätt	  innebär,	  
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med	  hänvisning	  till	  Reichertz	  (2004),	  att	  jag	  som	  forskare	  analyserar	  och	  strukturerar	  
mitt	  resultat	  förankrat	  i	  både	  teori	  och	  insamlad	  data.	  	  
	  
4.1.2	  Forskningsdesign	  	  
Föreliggande	  studie	  kommer	  att	  ske	  i	  en	  komparativ	  forskningsdesign,	  eller	  multipel	  
fallstudie	  som	  det	  kallas	  i	  en	  kvalitativ	  forskning	  (Bryman,	  2011).	  I	  studien	  kommer	  två	  
olika	  kontrasterande	  fall,	  klassisk	  musik	  och	  folkmusik,	  att	  jämföras.	  Bryman	  beskriver	  
den	  komparativa	  designen	  genom	  att	  skriva:	  
	  

Designen	  inrymmer	  också	  en	  jämförelselogik	  genom	  att	  den	  förutsätter	  att	  vi	  
kan	  få	  en	  bättre	  förståelse	  av	  en	  viss	  social	  företeelse	  om	  vi	  jämför	  denna	  uti-‐
från	  två	  eller	  fler	  motsatta	  (eller	  olikartade)	  fall	  eller	  situationer.	  (Bryman,	  
2011,	  s.	  80)	  
	  

En	  forskare	  som	  tillämpar	  en	  komparativ	  forskningsdesign	  använder	  sig	  av	  mer	  eller	  
mindre	  identiska	  metoder	  för	  att	  studera	  två	  olika	  fall,	  och	  i	  föreliggande	  studie	  är	  me-‐
toden	  intervju	  med	  lika	  frågor	  för	  bägge	  fallen.	  Att	  jämföra	  fallen	  kan	  också	  ge	  idéer	  till	  
nya	  begrepp	  och	  resultat,	  enligt	  Bryman	  (2011).	  	  
	  
4.1.3	  Semistrukturerade	  intervjuer	  
Den	  största	  datainsamlingsmetoden	  för	  föreliggande	  studie	  är	  semistrukturerad	  inter-‐
vju.	  En	  semistrukturerad	  intervju	  är,	  så	  som	  den	  är	  beskriven	  av	  Bryman	  (2011),	  en	  typ	  
av	  kvalitativ	  intervju	  och	  det	  som	  skiljer	  en	  kvalitativ	  intervju	  ifrån	  en	  kvantitativ	  är	  att	  
tillvägagångssättet	  i	  en	  kvalitativ	  intervju	  är	  betydligt	  mindre	  strukturerat.	  En	  kvalitativ	  
intervju	  kallas	  med	  andra	  ord	  för	  ostrukturerad	  och	  en	  kvantitativ	  för	  strukturerad.	  Då	  
jag	  som	  forskare	  har	  ett	  tydligt	  fokus	  och	  vill	  använda	  specifika	  frågeställningar	  passar	  
den	  semistrukturerade	  intervjuformen	  mig	  bäst.	  Bryman	  skriver	  att	  den	  semistrukture-‐
rade	  intervjun	  kan	  kategoriseras	  som	  en	  mellannivå	  där	  de	  andra	  två	  intervjumetoder-‐
na,	  det	  vill	  säga	  de	  strukturerade	  och	  ostrukturerade	  intervjuerna,	  möts.	  Det	  som	  skiljer	  
intervjumetoderna	  åt	  är	  sättet	  att	  ställa	  frågor	  på.	  
	  
I	  en	  semistrukturerad	  intervju	  utgår	  forskaren	  ifrån	  en	  intervjuguide	  i	  form	  av	  en	  lista	  
med	  förhållandevis	  specifika	  teman	  som	  ska	  beröras	  under	  intervjun.	  Intervjuaren	  har,	  
enligt	  Bryman	  (2011),	  dock	  stor	  frihet	  att	  i	  intervjuande	  stund	  hoppa	  mellan	  frågorna	  
och	  i	  stunden	  formulera	  nya	  frågor	  som	  anknyter	  till	  intervjupersonernas	  svar.	  Då	  stu-‐
dien	  är	  kvalitativ	  har	  intervjupersonerna	  rätt	  att	  utforma	  sina	  svar	  på	  ett	  personligt	  sätt	  
utan	  tanke	  på	  att	  det	  finns	  ett	  rätt	  eller	  fel	  svar	  då	  det	  är	  deras	  personliga	  tankar	  och	  
åsikter	  intervjuaren	  är	  ute	  efter.	  I	  föreliggande	  studie	  betyder	  detta	  att,	  då	  jag	  är	  intres-‐
serad	  av	  intervjupersonernas	  egna	  uppfattningar	  och	  synsätt	  i	  ämnesområdet,	  inte	  har	  
för	  avsikt	  att	  styra	  intervjun	  för	  mycket.	  Istället	  kan	  ett	  par	  mer	  allmänt	  formulerade	  
frågor	  ställas.	  Därefter	  är	  det	  möjligt	  att	  lägga	  till	  fler	  uppföljningsfrågor	  om	  något	  in-‐
tressant	  spår	  kommer	  från	  intervjupersonen.	  På	  så	  vis	  är	  intervjuprocessen	  flexibel	  och	  
intervjuns	  huvudfokus	  är	  hur	  intervjupersonerna	  uppfattar	  och	  tolkar	  frågorna	  samt	  
vad	  de	  anser	  vara	  viktigt	  att	  ta	  upp	  i	  sina	  svar.	  Bryman	  (2011)	  skriver	  att:	  	  

	  
Tonvikten	  måste	  också	  ligga	  på	  hur	  intervjupersonen	  uppfattar	  och	  tolkar	  frå-‐
gor	  och	  skeenden,	  det	  vill	  säga	  på	  det	  som	  intervjupersonen	  upplever	  vara	  
viktigt	  vid	  en	  förklaring	  och	  förståelse	  av	  händelser,	  mönster	  och	  beteenden.	  
(Bryman,	  2011,	  s.	  415)	  
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Som	  intervjuare	  är	  det	  alltså	  viktigt	  att	  lämna	  utrymme	  för	  intervjupersonerna	  att	  ta	  
upp	  valfria	  teman	  som	  de	  är	  speciellt	  intresserade	  av.	  
	  
En	  av	  de	  metoder	  som	  används	  mest	  i	  lärarutbildningens	  examensarbeten	  är	  intervjuer	  
och	  en	  anledning	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  intervjun	  ger	  kunskap	  till	  intervjuaren	  som	  är	  
direkt	  överförbart	  till	  läraryrket,	  skriver	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010).	  Något	  av	  det	  
viktigaste	  och	  dessutom	  svåraste	  för	  en	  intervjuare	  är	  att	  ha	  bra	  intervjuteknik.	  Johans-‐
son	  och	  Svedner	  förklarar	  att	  intervjuarens	  viktigaste	  uppgift	  är	  att	  ge	  all	  nödvändig	  
information	  om	  studien,	  intervjun	  som	  metod	  samt	  fråga	  intervjupersonen	  om	  samtycke	  
så	  att	  denne	  känner	  förtroende	  för	  intervjuaren	  och	  respekterar	  intervjuns	  syfte.	  Först	  
då	  kan	  den	  intervjuade	  öppna	  upp	  sig	  och	  lämna	  ut	  sina	  personliga	  åsikter	  och	  ställ-‐
ningstagande	  om	  det	  intervjuaren	  söker	  efter.	  Det	  är	  alltså	  viktigt	  att	  intervjuaren	  inte	  
pressar	  på	  sina	  åsikter	  på	  intervjupersonen	  utan	  är	  återhållsam	  med	  dessa.	  
	  
Att	  som	  intervjuare	  så	  frön	  hos	  intervjupersonerna	  som	  sedan	  gror	  och	  växer	  till	  fler	  
tankar	  och	  idéer	  är,	  enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  ett	  bra	  sätt	  att	  få	  intervjun	  att	  
flyta	  på	  och	  för	  att	  få	  så	  utförliga	  svar	  som	  möjligt.	  Sådana	  frön	  kan	  vara	  följdfrågor	  som	  
kommer	  upp	  efter	  svaren	  intervjuaren	  får	  av	  intervjupersonerna.	  Johansson	  och	  Sved-‐
ner	  skriver	  att	  ”exempel	  på	  bra	  följdfrågor	  under	  intervjun	  är:	  När?,	  Var?,	  Hur?,	  Hur	  
ofta?,	  Ge	  exempel?”	  (s.	  37).	  Dessa	  följdfrågor	  återfinns	  som	  uppföljningsfrågor	  och	  son-‐
deringsfrågor	  även	  i	  den	  intervjuguide	  som	  Bryman	  (2011)	  tar	  upp.	  Det	  finns	  utöver	  
tidigare	  nämnda	  frågor	  även,	  enligt	  Bryman,	  tolkande,	  inledande	  frågor,	  preciserande	  
frågor,	  direkta	  och	  indirekta	  frågor,	  strukturerade	  frågor,	  tolkande	  frågor	  samt	  tystnad.	  	  
	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  skriver	  att	  kvalitativa	  intervjuer	  helst	  bör	  bandas	  för	  att	  
sedan	  kunna	  transkriberas.	  Bandas	  inte	  intervjun	  är	  risken	  att	  något	  av	  vikt	  som	  fram-‐
kommit	  i	  intervjun	  glöms	  bort	  och	  försvinner.	  	  
	  
4.1.4	  Videoobservation	  
Då	  avsikten	  med	  intervjuerna	  är	  att	  intervjupersonerna,	  förutom	  att	  prata	  om	  stråktek-‐
nik,	  även	  praktiskt	  ska	  visa	  exempel	  på	  den	  stråkteknik	  de	  pratar	  om	  kommer	  dessa	  att	  
videofilmas.	  Videoobservation	  är	  inte	  den	  huvudsakliga	  forskningsmetoden	  som	  an-‐
vänds	  i	  föreliggande	  studie	  utan	  fungerar	  som	  ett	  komplement	  för	  de	  semistrukturerade	  
intervjuerna.	  Bjørndal	  (2005)	  skriver	  om	  att	  fördelarna	  med	  ljud-‐	  och	  videoinspelningar	  
är	  många	  då	  forskaren	  flera	  gånger	  kan	  gå	  tillbaka	  till	  materialet	  och	  analysera	  det	  i	  de-‐
talj.	  Ytterligare	  en	  fördel	  är	  att	  det	  med	  hjälp	  av	  videoobservation	  är	  möjligt	  att	  nå	  en	  
djupare	  förståelse	  för	  ämnet,	  vilket	  kan	  ses	  som	  den	  huvudsakliga	  anledningen	  till	  att	  
metoden	  används	  i	  föreliggande	  studie.	  Bjørndal	  skriver	  att:	  

	  
Varje	  gång	  man	  tittar	  eller	  lyssnar	  på	  inspelningen	  kan	  man	  få	  syn	  på	  något	  
nytt	  och	  intressant.	  (…)	  På	  så	  sätt	  kan	  man	  skapa	  en	  ingående	  och	  djup	  förstå-‐
else	  av	  komplicerade	  samspel	  i	  undervisnings-‐	  och	  handlingssituationer.	  
(Bjørndal,	  2005,	  s.	  72)	  

	  
Genom	  att	  praktiskt	  förevisa	  olika	  stråktekniker	  kan	  sålunda	  en	  mer	  ingående	  och	  dju-‐
pare	  förståelse	  för	  intervjupersonernas	  berättelser	  skapas.	  
	  
Finns	  det	  en	  risk	  att	  kameran	  påverkar	  intervjupersonens	  svar?	  Bjørndal	  (2005)	  skriver	  
att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  ljud-‐	  och	  videoinspelningar	  inte	  är	  en	  sann	  kopia	  av	  verkligheten	  
då	  dessa	  kan	  ha	  inverkan	  på	  deltagarna	  i	  studien	  och	  att	  situationen	  kan	  bli	  konstlad.	  Jag	  
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som	  forskare	  överväger	  detta,	  men	  väljer	  ändå	  att	  videofilma	  intervjuerna	  då	  jag	  ser	  fler	  
fördelar	  än	  nackdelar	  med	  det.	  Själva	  intervjun	  kommer	  ändå	  att	  bandas	  för	  transkript-‐
ion	  och	  videokameran	  kan	  ses	  som	  ett	  underlättande	  för	  intervjupersonerna	  då	  det	  ger	  
dem	  ytterligare	  ett	  sätt	  kunna	  kommunicera	  sina	  tankar	  med	  mig	  som	  intervjuare	  ge-‐
nom	  att	  praktiskt	  förevisa	  och	  exemplifiera	  på	  sina	  instrument.	  

4.2	  Design	  av	  studien	  
I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  studiens	  urval	  av	  intervjupersoner,	  studiens	  genomförande	  
samt	  dess	  trovärdighet	  och	  giltighet.	  

4.2.1	  Urval	  av	  intervjupersoner	  
Fyra	  intervjupersoner	  har	  i	  föreliggande	  studie	  valts	  ut	  genom	  ett	  målinriktat	  urval	  vil-‐
ket	  innebär	  att	  jag	  som	  forskare,	  i	  enlighet	  med	  vad	  Bryman	  (2011)	  ser	  som	  viktigt,	  gör	  
mitt	  urval	  utifrån	  en	  önskan	  om	  att	  intervjua	  personer	  som	  är	  direkt	  relevanta	  med	  
tanke	  på	  forskningsfrågorna.	  Kriterierna	  jag	  har	  utgått	  från	  i	  urvalsprocessen	  är	  att	  in-‐
tervjupersonerna	  är	  aktiva	  pedagoger	  inom	  fiolyrket	  på	  en	  högre	  nivå	  och	  att	  båda	  gen-‐
rerna	  är	  lika	  stort	  procentuellt	  representerade.	  Det	  visade	  sig	  efter	  urvalet	  att	  alla	  inter-‐
vjupersoner	  även	  är	  aktiva	  musiker.	  Jag	  kände	  till	  några	  personer	  sedan	  tidigare	  som	  jag	  
tyckte	  verkade	  intressanta	  för	  studien,	  några	  ytterligare	  personer	  fann	  jag	  genom	  att	  
söka	  på	  de	  olika	  hemsidor	  som	  Sveriges	  musikhögskolor	  har.	  Utöver	  detta	  bad	  jag	  per-‐
soner	  inom	  samma	  yrkesområde	  som	  mig,	  det	  vill	  säga	  folkmusikundervisning,	  om	  tips.	  
Alla	  intervjupersoner	  är	  kontaktade	  via	  mail.	  	  
	  
Intervjupersoner	  
Namn:	  Klassisk	  lärare	  1	  
Ålder:	  ca	  55	  år	  
Utbildning:	  Kulturskola,	  musikkonservatorium,	  musikakademi,	  master	  och	  diplomut-‐
bildning	  samt	  vidare	  avancerad	  utbildning	  på	  flera	  lärosäten	  
Lärare	  i:	  Fiol	  
Lärare	  på:	  Musikhögskola	  i	  Sverige	  inom	  klassiska	  genren	  
Aktiva	  år	  som	  lärare:	  36	  år	  
	  
Namn:	  Klassisk	  lärare	  2	  
Ålder:	  ca	  55	  år	  
Utbildning:	  Musikhögskola	  inom	  klassiska	  genren	  
Lärare	  i:	  Violin	  
Lärare	  på:	  Gymnasieskola	  i	  Sverige	  inom	  klassiska	  genren	  
Aktiva	  år	  som	  lärare:	  12	  år	  
	  
Namn:	  Folkmusiklärare	  1	  
Ålder:	  ca	  60	  år	  
Utbildning:	  Musikgymnasium,	  folkhögskola,	  högskola,	  ett	  flertal	  storspelmän	  samt	  själv-‐
studier	  
Lärare	  i:	  Fiol	  
Lärare	  på:	  Musikhögskola	  i	  Sverige	  inom	  folkmusikgenren	  
Aktiva	  år	  som	  lärare:	  41	  år	  
	  
Namn:	  Folkmusiklärare	  2	  
Ålder:	  ca	  35	  år	  
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Utbildning:	  Musikgymnasium,	  musikkonservatorium,	  musikhögskola	  samt	  självstudier	  
Lärare	  i:	  Fiol	  och	  ensemble	  
Lärare	  på:	  Folkhögskolor	  i	  Sverige	  inom	  folkmusikgenren	  
Aktiva	  år	  som	  lärare:	  20	  år	  

4.2.2	  Datainsamling	  
Föreliggande	  studies	  intervjufrågor	  är	  indelade	  i	  följande	  teman:	  inledande	  frågor,	  över-‐
gripande	  frågor,	  specifika	  frågor	  samt	  frågor	  rörande	  undervisning	  (se	  bilaga	  2	  och	  3).	  
Alla	  intervjupersoner	  fick	  i	  princip	  samma	  frågor	  då	  det	  är	  en	  komparativ	  studie	  där	  jag	  
behöver	  kunna	  jämföra	  svaren.	  
	  
Genomförandet	  av	  datainsamlingen	  grundar	  sig	  på	  forskningsintervjuns	  sju	  stadier,	  
vilka	  Kvale	  och	  Brinkman	  (2014)	  beskriver	  som:	  

	  
(1)	  Tematisering	  av	  intervjuprojektet,	  (2)	  planering,	  (3)	  själva	  intervjun,	  (4)	  
utskrift,	  (5)	  analys,	  (6)	  verifiering,	  och	  (7)	  rapportering.	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  
2014,	  s.	  37)	  
	  

Författarna	  förespråkar	  vikten	  av	  att	  vara	  noga	  med	  att	  planera	  hela	  intervjuprojektets	  
sju	  stadier	  innan	  intervjuandet	  startar,	  vilket	  föreliggande	  studies	  mål	  har	  varit.	  För	  att	  
få	  så	  bra	  intervjuer	  som	  möjligt	  var	  målet	  att	  intervjuerna	  skulle	  ske	  i	  en	  lugn	  och	  ostörd	  
miljö,	  vilket	  är	  något	  Bryman	  (2011)	  förespråkar.	  	  
	  
Jag	  som	  intervjuare	  gjorde	  först	  en	  pilotintervju,	  efter	  vilken	  jag	  lade	  till	  två	  frågor	  som	  
jag	  såg	  som	  relevanta	  för	  studien.	  Vid	  de	  riktiga	  intervjuerna	  tog	  jag	  mig	  till	  intervjuper-‐
sonernas	  bekanta	  miljöer	  för	  att	  genomföra	  intervjuerna.	  Dessa	  videofilmades	  av	  en	  
filmkamera	  uppställd	  i	  rummet	  och	  bandades	  av	  en	  inspelningsapparat	  för	  transkribe-‐
ringens	  skull.	  Intervjuerna	  tog	  mellan	  30	  och	  60	  minuter	  att	  genomföra.	  Mitt	  fokus	  var	  
att	  i	  intervjustunden	  få	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt	  av	  mina	  intervjupersoner,	  och	  de	  rea-‐
gerade	  positivt	  på	  val	  av	  ämnesområde,	  frågor	  och	  bemötande.	  
	  
Då	  jag	  som	  forskare	  genomförde	  en	  komparativ	  forskning	  utan	  strukturerade	  frågor	  
behövde	  jag	  några	  övergripande	  stråktekniker	  som	  jag	  från	  början	  visste	  var	  relevanta	  
för	  båda	  genrerna	  för	  att	  med	  säkerhet	  kunna	  få	  fram	  tekniker	  att	  jämföra.	  Efter	  att	  ha	  
läst	  den	  tidigare	  forskning	  och	  litteratur	  som	  presenterats	  i	  bakgrundskapitlet	  upprepa-‐
des	  tre	  återkommande	  stråkteknikförknippade	  ord,	  vilka	  jag	  som	  intervjuare	  valde	  att	  
fråga	  mina	  intervjupersoner	  om	  och	  hur	  de	  skulle	  undervisa	  dem	  för	  att	  få	  några	  struk-‐
turerade	  tekniker	  som	  kunde	  jämföras.	  Intervjuerna	  i	  föreliggande	  studie	  bandades	  för	  
möjlighet	  till	  senare	  transkribering	  och	  videofilmades	  för	  att	  intervjupersonerna	  prak-‐
tiskt	  skulle	  kunna	  visa	  relevanta	  tekniker	  och	  metoder	  på	  sina	  fioler.	  

4.2.3	  Bearbetning	  och	  analys	  
Transkriberingarna	  av	  intervjuerna	  och	  videofilmerna	  skedde	  genom	  att	  ljudfilen	  spela-‐
des	  upp	  i	  Windows	  Media	  Player	  på	  långsamt	  tempo	  samtidigt	  som	  jag	  skrev	  vad	  jag	  
hörde	  i	  ett	  Word-‐dokument	  i	  realtid.	  Transkriberingen	  tog	  mellan	  70	  och	  180	  minuter	  
och	  skedde	  på	  forskarens	  hemort	  När	  alla	  transkriberingar	  var	  gjorda	  började	  jag	  analy-‐
sera	  materialet	  och	  kategorisera	  intervjupersonernas	  svar	  i	  teman.	  Den	  analysmetod	  
som	  har	  använts	  i	  föreliggande	  studie	  är	  tematisk	  analys.	  Som	  forskare	  sökte	  jag	  då	  efter	  
olika	  teman	  med	  hjälp	  av	  begrepp	  ur	  den	  kulturpsykologiska	  modellen,	  letade	  efter	  ”ko-‐
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der”	  i	  datamaterialet	  och	  försökte	  hitta	  kategorier	  i	  materialet	  som	  kunde	  tematiseras	  i	  
rubriker	  vilka	  sedan	  kunde	  föras	  över	  till	  resultatkapitlet,	  en	  metod	  som	  beskrivs	  av	  
Bryman	  (2011).	  De	  teman	  och	  underliggande	  teman	  som	  framkom	  under	  analysen	  åter-‐
speglas	  även	  av	  arbetets	  forskningsfrågor	  och	  intervjufrågornas	  temaområden	  (se	  bilaga	  
2	  och	  3	  ).	  	  

4.2.4	  Etiska	  överväganden	  
Eftersom	  intervjuarens	  forskningsetik	  har	  stor	  betydelse	  för	  utfallet	  för	  intervjun	  (Jo-‐
hansson	  &	  Svedner,	  2010),	  har	  jag	  varit	  noga	  med	  att	  informera	  intervjupersonerna	  om	  
studiens	  syfte	  och	  deras	  rättigheter	  samt	  gett	  dem	  möjlighet	  att	  vara	  anonyma	  och	  
skriva	  på	  ett	  samtycke	  för	  deltagande	  i	  studien	  (se	  bilaga	  1).	  Då	  inga	  medverkande	  är	  
under	  15	  år	  krävs	  bara	  intervjupersonernas	  samtycke	  och	  underskrift.	  Jag	  som	  forskare	  
hade	  innan	  intervjuerna	  läst	  igenom	  Vetenskapsrådets	  (2016)	  hemsida	  Codex	  –	  regler	  
och	  riktlinjer	  för	  forskning	  kring	  anonymitet	  och	  konfidentialitet.	  Intervjupersonerna	  har	  
haft	  möjlighet	  att	  avbryta	  sitt	  deltagande	  när	  som	  helst	  om	  de	  hade	  velat	  det	  samt	  fått	  
välja	  anonymitet	  och	  vilka	  som	  får	  tillgång	  till	  videomaterialet.	  
	  
För	  att	  få	  använda	  den	  kulturpsykologiska	  modellen	  (se	  figur	  3)	  i	  föreliggande	  studie	  har	  
Hultberg	  kontaktats	  för	  samtycke	  och	  godkännande.	  

4.2.5	  Giltighet	  och	  pålitlighet	  
Då	  föreliggande	  studie	  är	  av	  kvalitativ	  struktur	  är	  det	  inte	  meningen	  att	  eftersträva	  ett	  
resultat	  som	  kan	  generaliseras.	  Att	  generalisera	  är	  inte	  den	  kvalitativa	  forskningens	  hu-‐
vudfokus,	  enligt	  Bryman	  (2011),	  utan	  här	  kan	  uttryck	  som	  pålitlighet	  och	  giltighet	  istäl-‐
let	  handla	  om	  att	  jag	  som	  forskare	  har	  utfört	  forskningen	  på	  ett	  pålitligt	  och	  giltigt	  sätt.	  
Föreliggande	  studie	  är	  utförd	  helt	  i	  samråd	  med	  intervjupersonerna	  efter	  deras	  sam-‐
tycke	  och	  enligt	  riktlinjer	  från	  Codex	  (Vetenskapsrådet,	  2016).	  Intervjuerna	  har	  skett	  
utifrån	  de	  förutbestämda	  och	  bifogade	  intervjufrågorna,	  vilket	  underlättar	  överförbar-‐
het	  och	  gör	  det	  lätt	  för	  framtida	  forskare	  att	  göra	  en	  ny	  forskning	  utifrån	  samma	  frågor.	  
Intervjupersonerna	  är	  lika	  många	  från	  vardera	  genre,	  vilket	  gör	  att	  ingen	  genre	  är	  över-‐
representerad.	  Som	  Bryman	  även	  skriver	  bör	  en	  fullständig	  redogörelse	  av	  alla	  faser	  i	  
forskningsprocessen	  vara	  tillgänglig	  för	  att	  studien	  ska	  vara	  pålitlig.	  Detta	  har	  i	  förelig-‐
gande	  studie	  presenterats.	  
	  
Föreliggande	  studie	  utgår	  som	  tidigare	  nämnt	  från	  en	  abduktiv	  teori	  där	  slutsatserna	  
inte	  är	  så	  definitiva	  utan	  består	  mer	  av	  rimliga	  antaganden	  eller	  möjligheter.	  Abduktion-‐
en	  informerar	  oss	  således	  om	  hur	  verkligheten	  rimligen	  ser	  ut	  vilket,	  Reichertz	  (2005)	  
skriver	  om	  på	  följande	  sätt:	  

	  
An	  abductive	  discovered	  order,	  therefore,	  is	  not	  a	  (pure)	  reflection	  of	  reality,	  
nor	  does	  it	  reduce	  reality	  to	  its	  most	  important	  components.	  (-‐-‐-‐)	  In	  this	  sense	  
abductively	  discovered	  orders	  are	  neither	  (preferred)	  constructions	  nor	  (val-‐
id)	  reconstructions,	  but	  usable	  (re-‐)	  constructions.	  (Reichertz,	  2005,	  s.	  163)	  

	  

Forskningen	  presenterar	  alltså	  ett	  rimligt	  resultat	  och	  inte	  ett	  definitivt.	  Forskare	  inom	  
konstruktionismen	  beskriver	  en	  studerad	  social	  verklighet	  som	  utgår	  utifrån	  en	  specifik	  
version.	  Denna	  version	  kan	  inte	  betraktas	  som	  slutgiltig	  då	  den	  sociala	  verkligheten	  hela	  
tiden	  befinner	  sig	  i	  ständig	  revidering	  och	  kan	  ändra	  sig.	  Bryman	  (2011)	  förklarar	  att	  
”kunskapen	  uppfattas	  som	  något	  obestämbart”	  (s.	  37).	  Svaren	  som	  kommit	  fram	  från	  
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studiens	  intervjupersoner	  skulle	  kunna	  vara	  helt	  andra	  om	  andra	  personer	  hade	  blivit	  
intervjuade	  eller	  om	  det	  vore	  samma	  intervjupersoner	  men	  vid	  annat	  tillfälle,	  men	  då	  
undersökningen	  har	  genomförts	  på	  samma	  premisser	  för	  alla	  deltagande	  kan	  studien	  
ses	  som	  tillförlitlig	  och	  giltig	  ändå.	  Jag	  som	  intervjuare	  har	  gjort	  ett	  medvetet	  val	  att	  inte	  
informera	  mina	  intervjupersoner	  vilken	  genre	  jag	  tillhör	  inför	  intervjuerna	  då	  denna	  
information	  skulle	  kunna	  vara	  en	  påverkande	  faktor,	  vilket	  kan	  tänkas	  stärka	  tillförlit-‐
ligheten	  ytterligare.	  	  
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5	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  har	  gjorts	  av	  intervjuer	  med	  två	  
fiolpedagoger	  inom	  den	  klassiska	  genren	  och	  två	  fiolpedagoger	  inom	  folkmusikgenren.	  
De	  teman	  som	  presenteras	  handlar	  om	  hur	  fiolinriktad	  stråkteknik	  ser	  ut	  i	  de	  olika	  gen-‐
rerna	  samt	  hur	  stråktekniken	  beskrivs	  användas	  av	  pedagoger	  i	  fiolundervisningen.	  
Därefter	  följer	  föreliggande	  studies,	  egenkonstruerade,	  kulturpsykologinspirerade	  mo-‐
dell	  för	  lärande.	  

5.1	  Stråkteknik	  i	  genren	  klassisk	  musik	  
I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  de	  klassiska	  lärarnas	  uppfattningar	  om	  stråkteknik	  i	  den	  
klassiska	  musiken.	  	  

5.1.1	  Stråkteknikens	  betydelse	  
Det	  framkommer	  i	  intervjuerna	  att	  intervjupersonerna	  i	  den	  klassiska	  genren	  uppvisar	  	  
en	  likartad	  syn	  på	  vad	  stråktekniken	  har	  för	  betydelse	  för	  dem	  och	  genren.	  Klassisk	  lä-‐
rare	  1	  säger	  ”ja,	  ju	  bättre	  stråkteknik	  du	  har	  desto	  friare	  är	  du	  att	  gå	  mellan	  olika	  genrer	  
och	  tidsperioder”.	  För	  Klassisk	  lärare	  2	  innebär	  stråkteknik	  att	  kunna	  uttrycka	  sig	  musi-‐
kaliskt,	  det	  vill	  säga	  att	  ”kunna	  uttrycka	  musiken	  och	  att	  det	  inte	  blir	  ett	  hinder.	  Det	  ska	  
ju	  hjälpa	  till	  att	  uttrycka	  det	  jag	  vill”.	  	  Båda	  intervjupersonerna	  menar	  alltså	  att	  stråktek-‐
nik	  är	  ett	  hjälpmedel	  för	  att	  bredda	  sig	  inom	  musiken	  och	  praktiskt	  kunna	  utföra	  det	  de	  
vill.	  

5.1.2	  Grunden	  i	  stråkteknik	  och	  begreppets	  betydelse	  
I	  intervjuerna	  framkommer	  två	  viktiga	  aspekter	  som	  behövs	  för	  en	  väl	  fungerande	  stråk-‐
teknik	  och	  som	  förklaringar	  av	  begreppet	  stråkteknik.	  Grunden	  i	  stråktekniken	  är	  att	  
vara	  avspänd,	  vilket	  Klassisk	  lärare	  1	  även	  förevisar	  med	  en	  hängande	  högerhand.	  Hen	  
berättar	  också	  att	  ”så	  fort	  minsta	  spänning	  sker	  i	  handen	  går	  det	  inte	  längre	  att	  utföra	  
massa	  svåra	  sakkombinationer”.	  För	  Klassisk	  lärare	  2	  är	  stråkplaceringen	  och	  att	  vara	  
på	  helt	  rätt	  ställe	  på	  stråken	  det	  absolut	  viktigaste	  för	  att	  kunna	  utföra	  olika	  tekniker.	  
Hen	  förklarar	  att	  ”stråken	  reagerar	  olika	  på	  vart	  man	  är,	  och	  är	  man	  på	  fel	  ställe	  så	  blir	  
det	  endera	  klumpigt	  eller	  så	  blir	  det	  för	  tungt”.	  
	  
Genom	  att	  bara	  greppa	  stråken	  som	  en	  hammare	  och	  dra	  den	  fram	  och	  tillbaka	  över	  fio-‐
len	  gör	  att	  det	  blir	  en	  ton.	  Utifrån	  detta	  uttalande	  förklarar	  Klassisk	  lärare	  1	  att	  det	  går	  
att	  klara	  sig	  med	  otroligt	  enkel	  teknik,	  men	  för	  den	  som	  vill	  spela	  lite	  snabbare	  och	  svå-‐
rare	  rytmer	  kommer	  det	  inte	  att	  fungera.	  För	  att	  kunna	  spela	  varierad	  musik	  behövs	  en	  
väldigt	  varierad	  teknik.	  Det	  går	  inte	  att	  använda	  en	  typ	  av	  stråkteknik	  ens	  inom	  den	  
klassiska	  genren	  då	  det	  finns	  så	  otroligt	  många	  stilar	  inom	  denna	  genre,	  menar	  Klassisk	  
lärare	  1.	  Hen	  jämför	  med	  olika	  länders	  språk	  och	  matkultur,	  och	  menar	  att	  ”det	  är	  som	  
dialekter,	  det	  är	  en	  otrolig	  variation	  av	  dialekter	  i	  språk	  och	  mat,	  och	  samma	  i	  musiken,	  
och	  det	  får	  du	  fram	  med	  stråken,	  framförallt”.	  Intervjupersonernas	  redogörelser	  tyder	  
på	  att	  rätt	  placering	  av	  stråken	  och	  att	  inte	  vara	  spänd	  är	  viktiga	  i	  en	  bra	  grundteknik.	  
Begreppet	  stråkteknik	  verkar	  vara	  ett	  vitt	  begrepp	  då	  tekniken	  betyder	  olika	  saker	  i	  
olika	  kulturer	  och	  stilar,	  även	  inom	  samma	  genre.	  	  
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5.1.3	  Grundläggande	  stråkarter	  
Klassisk	  lärare	  1	  och	  2	  är	  ovetande	  om	  varandras	  synsätt	  överens	  om	  vilka	  de	  mest	  
grundläggande	  stråkarterna	  i	  den	  klassiska	  musiken	  är	  och	  de	  nämner	  totalt	  fem	  styck-‐
en	  stråkarter.	  Bägge	  lärarna	  nämner	  stråkarterna	  detaché1,	  legato2	  och	  martellato	  eller	  
martelé3.	  Sedan	  nämner	  Klassisk	  lärare	  1	  staccato4	  och	  Klassisk	  lärare	  2	  spiccato5.	  I	  de	  
videodokumenterade	  intervjuerna,	  där	  lärarna	  förebildade	  på	  sina	  instrument,	  går	  det	  
att	  se	  att	  skillnaden	  mellan	  staccato	  och	  spiccato	  handlar	  om	  hur	  musikern	  startar	  to-‐
nen.	  Antingen	  börjar	  stråken	  liggande	  på	  strängen,	  staccato,	  eller	  så	  börjar	  stråken	  i	  luf-‐
ten	  och	  landar	  på	  strängen,	  spiccato6.	  
	  
Att	  intervjupersonerna	  är	  förhållandevis	  eniga	  om	  vilka	  de	  mest	  grundläggande	  stråkar-‐
terna	  är,	  tyder	  på	  att	  det	  inom	  den	  klassiska	  genren	  generellt	  pratas	  ganska	  mycket	  om	  
dessa	  stråkarter	  och	  att	  de	  alla	  är	  vedertagna	  begrepp	  för	  stråkarter.	  Klassisk	  lärare	  1	  
uttrycker	  också	  att	  ovannämnda	  stråkarter	  är	  de	  absolut	  mest	  grundläggande	  stråkar-‐
terna	  i	  alla	  genrer	  då	  de	  utgör	  de	  mest	  grundläggande	  stråkarterna	  för	  att	  spela	  fiol	  
överhuvudtaget.	  

5.1.4	  Stråkteknik	  och	  musikalisk	  gestaltning	  
I	  intervjuerna	  framkommer	  det	  att	  ”bra	  stråkteknik	  ger	  ett	  bra	  uttryck	  musikaliskt”.	  Det	  
är	  en	  mening	  som	  kan	  sammanfatta	  den	  syn	  på	  stråkteknik	  i	  relation	  till	  musikalisk	  ge-‐
staltning	  som	  Klassisk	  lärare	  1	  och	  2	  har.	  För	  att	  utvecklas	  musikaliskt	  behövs	  kunskap-‐
en	  om	  att	  spela	  med	  rätt	  tyngd,	  på	  rätt	  ställe	  och	  med	  rätt	  stråkhastighet,	  och	  att	  stråk-‐
tekniken	  måste	  vara	  automatiserad	  för	  att	  den	  inte	  ska	  störa	  tanken	  på	  det	  musikaliska,	  
menar	  Klassisk	  lärare	  2.	  Hen	  förklarar	  vidare	  att	  ”det	  är	  många	  komponenter	  som	  spelar	  
in	  för	  att	  få	  riktigt	  optimal	  stråkteknik”.	  	  	  
	  
För	  att	  förklara	  hur	  viktig	  stråken	  är	  för	  det	  musikaliska	  uttrycket	  jämför	  Klassisk	  lärare	  
1	  fiolen	  och	  stråken	  med	  en	  sångare:	  
	  

Om	  vi	  jämför	  fiolen	  och	  stråken	  med	  en	  sångare,	  så	  har	  sångare	  luft	  och	  då	  är	  
det	  här	  våran	  luft	  (visar	  stråken	  på	  videon).	  Det	  är	  här,	  från	  axeln,	  vi	  andas.	  
(…)	  När	  vi	  sjunger	  rör	  vi	  stämbanden	  här	  (visar	  greppbrädan	  på	  fiolen	  på	  vi-‐
deon)	  och	  kvar	  har	  vi	  då	  texten	  -‐	  artikulationen,	  och	  den	  sitter	  i	  högerhanden.	  
Där	  har	  vi	  då	  språket.	  Artikulationen	  ger	  ju	  enorm	  hjälp	  med	  textning,	  för	  att	  
vi	  varken	  sjunger	  ju	  eller	  spelar	  med	  bara	  vokaler	  utan	  vi	  sätter	  till	  text	  (visar	  
med	  stråken	  på	  fiolen	  på	  videon)	  så	  man	  får	  en	  pratigare	  sång	  som	  man	  berät-‐
tar.	  (Klassisk	  lärare	  1)	  

	  
Stråken	  kan	  alltså	  ses	  som	  sångarens	  artikulation,	  menar	  Klassisk	  lärare	  1.	  Denna	  jämfö-‐
relse	  kan	  ses	  som	  en	  del	  av	  den	  komplexitet	  som	  finns	  i	  stråktekniken	  enligt	  intervju-‐

                                                
1	  Dra	  långa,	  täta	  stråk	  fram	  och	  tillbaka	  utan	  accent	  (Klassisk	  lärare	  1	  och	  2,	  2016).	  
2	  Binder	  ihop	  två	  eller	  flera	  toner	  på	  samma	  stråk	  (Klassisk	  lärare	  2,	  2016)	  
3	  Italiensk/fransk	  stavning	  på	  samma	  typ	  av	  stråk	  som	  är	  en	  kombination	  av	  staccato	  och	  detaché	  (Klas-‐
sisk	  lärare	  1,	  2016).	  
4	  Som	  när	  man	  sätter	  tungan	  mot	  tanden	  och	  ska	  säga	  ”t”	  eller	  ”k”	  och	  inte	  tonen	  bakom,	  ex.	  taa,	  kaaa,	  
(Klassisk	  lärare	  1,	  2016).	  
5	  Ton	  som	  man	  spelar	  ”off	  the	  string”,	  från	  luften	  och	  inte	  från	  strängen	  (Klassisk	  lärare	  2,	  2016).	  
6	  YouTube	  spiccato	  vs	  staccato.	  https://www.youtube.com/watch?v=L9v-‐UpM9flY	  (Violin	  Lab	  Channel,	  
2010).	  
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personerna.	  De	  menar	  att	  det	  handlar	  mycket	  om	  att	  automatisera	  tekniken	  för	  att	  ut-‐
vecklas	  musikaliskt.	  

5.2	  Stråkteknik	  i	  genren	  folkmusik	  
I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  folkmusiklärarnas	  uppfattningar	  om	  stråkteknik	  i	  folkmusi-‐
ken.	  

5.2.1	  Stråkteknikens	  betydelse	  	  
I	  intervjuerna	  med	  Folkmusiklärare	  1	  och	  2	  framkommer	  det	  att	  båda	  ser	  stråktekniken	  
som	  något	  av	  de	  absolut	  viktigaste	  för	  fiolspelet.	  Folkmusiklärare	  1	  säger	  att	  stråktekni-‐
ken	  är	  hjärtat	  i	  fiolspelet	  när	  hen	  förklarar	  vad	  stråktekniken	  innebär	  för	  hen.	  Hen	  pra-‐
tar	  om	  hur	  stråken	  skapar	  tonen	  och	  klangen	  i	  fiolen;	  utan	  stråke	  blir	  det	  inget	  ljud	  då	  
det	  är	  ett	  verktyg	  som	  används	  för	  att	  skapa	  ljud.	  Både	  Folkmusiklärare	  1	  och	  2	  pratar	  
om	  språket	  och	  artikulationen	  och	  säger	  att	  ”det	  är	  också	  väldigt	  viktigt	  och	  hur	  jag	  arti-‐
kulerar,	  inte	  bara	  1:an	  2:an	  eller	  3:an	  utan	  hur	  jag	  fraserar.	  Hur	  jag	  gör	  alla	  de	  sakerna,	  
gör	  ju	  stråken.	  Det	  är	  den	  som	  hjälper	  mig	  att	  prata”.	  Här	  kopplar	  folkmusiklärarna	  ihop	  
fiolspelets	  och	  språkets	  artikulation,	  och	  menar	  att	  stråken	  kan	  ses	  som	  fiolspelets	  verk-‐
tyg	  för	  att	  prata	  på	  liknande	  sätt	  som	  tungan	  och	  munnen	  används	  i	  språkets	  fonation7.	  	  	  
	  
För	  Folkmusiklärare	  2	  är	  stråkteknik	  det	  hen	  vurmar	  för	  mest,	  förutom	  låtspelet,	  när	  det	  
gäller	  det	  speltekniska	  i	  folkmusik.	  Hen	  säger	  också	  att	  ”låtspel	  ofta	  innefattar	  85	  %	  
stråkteknik,	  vänsterhanden	  är	  inte	  så	  himla	  svår	  att	  få	  till	  på	  låtarna,	  det	  är	  liksom	  i	  
stråkhanden	  som	  tekniken	  är	  intressant	  i	  folkmusik	  tycker	  jag”.	  Folkmusiklärare	  2	  me-‐
nar	  här	  att	  det	  är	  svårare	  att	  lära	  sig	  högerhandsteknik	  än	  vänsterhandsteknik	  vid	  lä-‐
randet	  av	  låtar	  och	  att	  det	  är	  i	  höger	  hand,	  stråkhanden,	  som	  folkmusiktekniken	  utmär-‐
ker	  sig.	  
	  
Folkmusiklärare	  1	  och	  2	  ser	  på	  stråktekniken	  på	  snarlika	  sätt.	  Stråkteknik	  kan	  tolkas	  
som	  att	  stråken	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  kunna	  prata,	  det	  vill	  säga	  prata	  med	  sitt	  spel,	  och	  
att	  det	  är	  stråktekniken	  som	  får	  låtspelet	  att	  bli	  intressant.	  

5.2.2	  Grunden	  i	  stråkteknik	  och	  begreppets	  betydelse	  
I	  samtalen	  om	  vad	  begreppet	  stråkteknik	  betyder	  i	  folkmusiken	  och	  vad	  grunden	  är	  i	  
stråktekniken	  kopplas	  begreppen	  ofta	  till	  dansen	  och	  rytmen.	  Hela	  förklaringen	  till	  hur	  
det	  går	  till	  när	  folkmusik	  spelas	  på	  fiol	  sitter	  i	  rytmen	  och	  stråktekniken,	  och	  musiken	  
kan	  ses	  som	  underordnad	  rytmen.	  Rytmen	  görs	  av	  stråken	  och	  Folkmusiklärare	  1	  menar	  
att	  nästan	  98	  %	  av	  folkmusiken	  är	  i	  grunden	  dansmusik.	  Hur	  kroppen	  känns	  i	  en	  dans-‐
rörelse	  ska	  överföras	  till	  stråken,	  och	  stråkarmen	  ska	  göra	  samma	  mjuka	  och	  rytmiska	  
rörelse	  som	  en	  dansare	  gör.	  	  	  	  
	  
Folkmusiklärare	  1	  pratar	  om	  en	  modell	  för	  att	  beskriva	  stråkteknik	  och	  det	  viktigaste	  i	  
stråktekniken.	  Den	  innebär	  att	  studenterna,	  i	  tanken,	  ska	  föreställa	  sig	  en	  fiolspelare.	  
Hen	  belyser	  då	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  målet	  –	  att	  det	  ska	  bli	  en	  rytm,	  ett	  sväng	  och	  att	  
fiolspelaren	  ska	  förhålla	  sig	  till	  en	  puls	  –	  ska	  nås.	  Hen	  berättar:	  
	  

                                                
7	  Bildandet	  av	  stämbandstonen	  i	  tal	  genom	  att	  stämbanden	  (stämläpparna)	  sätts	  i	  vibration	  av	  utand-‐
ningsluften	  (NE,	  2016).	  Bildandet	  av	  det	  tonande	  råmaterial	  som	  används	  vid	  tal	  (Wikipedia,	  2013).	  
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När	  jag	  ska	  lära	  ut	  det	  så	  brukar	  jag	  säga	  att	  ’om	  du	  skulle	  bygga	  en	  robot	  som	  
skulle	  spela	  fiol,	  hur	  skulle	  du	  göra	  då?	  Hur	  skulle	  den	  se	  ut?	  Om	  vi	  då	  stryker	  
alla	  andra	  saker	  och	  vi	  har	  fiolen	  och	  det	  klart,	  vad	  ska	  den	  här	  högerarmen	  
göra?	  Vad	  är	  det	  som	  är	  viktigt?	  Är	  det	  viktigt	  att	  han	  håller	  på	  och	  rör	  sig	  på	  
olika	  sätt?	  Vilka	  rörelser	  är	  viktiga	  för	  att	  de	  ska	  bli	  det	  som	  du	  vill	  att	  de	  ska	  
bli?’	  Du	  vill	  att	  de	  ska	  bli	  en	  tonstart	  och	  en	  fortsättning	  på	  tonen	  som	  låter	  
vacker	  eller	  låter	  bra,	  låter	  stark	  eller	  har	  en	  färg.	  (Folkmusiklärare	  1)	  

	  
Folkmusiklärare	  1	  menar	  att	  om	  studenterna	  arbetar	  utifrån	  denna	  modell	  kan	  de	  hitta	  
kärnan	  i	  stråktekniken,	  vilken	  hen	  benämner	  som	  kontaktstället	  mellan	  strängen	  och	  
taglet,	  hastighet	  och	  tyngd.	  	  
	  
Det	  som	  båda	  intervjupersonerna	  nämner	  som	  en	  av	  de	  viktigaste	  grunderna	  i	  stråktek-‐
niken	  och	  vad	  begreppet	  innebär	  i	  folkmusik	  är	  medvetenheten	  om	  rytmen	  och	  den	  
starka	  kopplingen	  till	  dansen	  samt	  att	  hitta	  kärnan	  i	  stråktekniken	  som	  gör	  att	  koppling-‐
en	  till	  dansen	  blir	  praktiskt	  genomförbar	  spelmässigt.	  

5.2.3	  Grundläggande	  stråkarter	  
Det	  har	  i	  intervjuerna	  framkommit	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  antal	  folkmusikaliska	  stråktek-‐
niker,	  vilka	  kan	  ses	  som	  de	  mest	  grundläggande	  i	  genren.	  De	  stråkarter	  både	  Folkmu-‐
siklärare	  1	  och	  2	  nämner	  som	  centrala	  i	  folkmusiken	  är	  polskestråk,	  rullstråk	  och	  gung-‐
stråk	  (se	  även	  bilaga	  4).	  Definitionen	  på	  gungstråk	  skiljer	  sig	  lite	  åt	  mellan	  de	  båda	  lä-‐
rarna,	  vilket	  märks	  i	  intervjuerna.	  Folkmusiklärare	  2	  menar	  att	  folkmusikgenren	  ofta	  
tycks	  sakna	  vedertagna	  begrepp	  vilket	  kan	  förorsaka	  förvirring.	  Dock	  framkommer	  i	  
intervjuerna	  att	  det	  finns	  likheter	  i	  lärarnas	  förklaringar,	  bland	  annat	  av	  begreppet	  
gungstråk.	  Folkmusik	  lärare	  2	  förklarar	  i	  intervjuerna	  ett	  stråk	  som	  gungstråk	  och	  ett	  
annat	  som	  Daj-‐stråk	  och	  förklarar	  att	  det	  sistnämna	  ofta	  kallas	  för	  gungstråk	  ur	  ett	  mer	  
allmänt	  perspektiv,	  vilket	  är	  ett	  begrepp	  som	  även	  Folkmusiklärare	  1	  använder.	  Utöver	  
dessa	  stråkarter	  framkommer	  även	  ett	  flertal	  till	  (bilaga	  4).	  
	  
Folkmusiklärare	  1	  nämner	  stråktekniken	  sautillé,	  ett	  låneord	  från	  den	  klassiska	  genren,	  
och	  beskriver	  tekniken	  som	  ett	  snabbt	  stråk	  där	  stråken	  nästan	  börjar	  hoppa.	  När	  denna	  
teknik	  används	  är	  inte	  syftet	  att	  det	  ska	  vara	  ett	  perfekt	  stråk,	  utan	  Folkmusiklärare	  1	  
förklarar	  att	  ”det	  ska	  gärna	  va	  lite	  sull8	  emellan”	  och	  att	  tekniken	  används	  för	  att	  spela	  
snabba	  passager	  i	  musiken.	  Hen	  påpekar	  även	  att	  detaché	  inte	  är	  något	  typiskt	  folkmu-‐
sikaliskt	  stråk	  utan	  säger	  att	  ”hela	  idén	  är	  att	  man	  vill	  ha	  en	  tydlig	  tonstart	  på	  olika	  sätt	  
(…)	  Man	  vill	  göra	  sådana	  tonstarter	  överallt	  och	  dom	  har	  hela	  tiden	  en	  sådan	  där	  svans	  
som	  gör	  att	  den	  ska	  leva	  lite	  efter”.	  Här	  förklarar	  Folkmusiklärare	  1	  vikten	  av	  att	  betona	  
tonstarter	  för	  att	  det	  generellt	  ska	  låta	  folkmusik.	  Folkmusiklärare	  1	  och	  2	  presenterar	  
alltså	  ett	  stort	  antal	  stråkarter	  som	  kan	  ses	  som	  relevanta	  för	  genren.	  	  

5.2.4	  Stråkteknik	  och	  musikalisk	  gestaltning	  
För	  att	  utvecklas	  musikaliskt	  handlar	  det	  om	  att	  lära	  sig	  grundtekniken	  och	  att	  sedan	  bli	  
trygg	  i	  den	  för	  att	  slutligen	  våga	  släppa	  på	  reglerna	  och	  utvecklas	  i	  nuet.	  Detta	  är	  något	  
som	  båda	  intervjupersonerna	  betonar.	  Samtidigt	  gör	  de	  en	  koppling	  mellan	  stråkteknik,	  
språket	  och	  musikalisk	  gestaltning.	  För	  att	  kunna	  uttrycka	  sig	  i	  ett	  språk	  behövs	  gram-‐
matik	  och	  på	  liknande	  sätt	  använder	  sig	  Folkmusiklärare	  1	  av	  stråken	  i	  den	  musikaliska	  
gestaltningen.	  Hen	  ser	  tekniken	  som	  en	  stråkgrammatik.	  Musiken	  innehåller	  många	  
                                                
8	  Dialektalt	  uttryck	  för	  svenskans	  ord	  spill	  (Folkmusiklärare	  1,	  2016).	  
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olika	  stilar	  och	  dialekter	  och	  för	  att	  förstå	  hur	  de	  olika	  stilarna	  ”pratar”	  bör	  en	  musiker	  
lyssna	  och	  härma	  stråken	  i	  låtarna.	  Lär	  en	  människa	  sig	  ett	  språk	  avviker	  denne	  sedan	  
från	  den	  grammatiska	  tanken,	  baskunskapen,	  och	  bara	  pratar.	  För	  att	  utvecklas	  som	  mu-‐
siker	  bör	  vi	  göra	  likadant,	  förklarar	  Folkmusiklärare	  1.	  Vidare	  säger	  hen	  att	  ”precis	  som	  
att	  när	  jag	  lär	  mig	  ett	  språk	  så	  lär	  jag	  mig	  en	  grammatik,	  men	  sen	  så	  pratar	  jag	  själv”.	  
Folkmusiklärare	  2	  påpekar	  vikten	  av	  att	  ha	  mycket	  baskunskap	  och	  regler	  att	  förhålla	  
sig	  till	  så	  att	  det	  i	  den	  musikaliska	  gestaltningen	  ska	  bli	  möjligt	  att	  bryta	  emot	  dessa,	  vil-‐
ket	  Folkmusiklärare	  2	  också	  menar	  är	  något	  att	  sträva	  efter	  för	  att	  kunna	  frigöra	  sig	  och	  
gå	  utanför	  ramarna.	  
	  
Att	  arbeta	  med	  musikalisk	  gestaltning	  innebär	  delvis	  att	  utveckla	  fraseringar	  och	  arbeta	  
med	  den	  musikaliska	  tolkningen.	  Folkmusiklärare	  2	  berättar	  att	  ”det	  finns	  ju	  lite	  saker	  
man	  kan	  variera	  sig	  i	  vänsterhanden	  med	  men	  pratar	  vi	  uttryck	  så	  tycker	  jag	  att	  det	  har	  
mycket,	  mycket	  mer	  med	  stråkhanden	  och	  göra”.	  Hen	  har	  i	  sin	  undervisning	  upptäckt	  att	  
de	  som	  inte	  spelat	  mycket	  folkmusik	  har	  generellt	  mycket	  svårare	  att	  variera	  stråken	  än	  
att	  göra	  melodiska	  variationer	  med	  vänsterhanden	  såsom	  att	  byta	  ut	  någon	  ton	  eller	  
lägga	  till	  ornamentik.	  Hen	  menar	  att	  generellt	  kommer	  fokus	  på	  högerhanden	  in	  mycket	  
senare	  i	  inlärningsprocessen	  än	  vänsterhanden.	  	  
	  
Folkmusiklärare	  2	  belyser	  ett	  problem	  som	  kan	  uppstå	  om	  musikern	  har	  ett	  gehör	  eller	  
en	  begreppsvärld	  som	  är	  mycket	  mer	  avancerad	  än	  dennes	  teknik,	  exempelvis	  att	  de	  vet	  
precis	  hur	  de	  vill	  att	  det	  ska	  låta	  men	  att	  de	  saknar	  stråktekniken	  för	  att	  genomföra	  det.	  
Hen	  stöter	  oftast	  på	  detta	  problem	  med	  äldre	  elever	  som	  börjat	  spela	  senare	  i	  livet.	  Hen	  
förklarar	  att:	  	  
	  

Om	  man	  börjar	  som	  barn	  att	  spela	  så	  följs	  det	  där	  åt	  lite	  grann.	  Man	  har	  egent-‐
ligen	  inte	  begrepp	  om	  att	  man	  kan	  låta	  bättre,	  och	  så	  blir	  man	  långsamt	  lite	  
bättre	  och	  då	  blir	  man	  samtidigt	  bättre	  på	  att	  lyssna	  efter	  sådana	  saker	  som	  
har	  med	  just	  melodiska	  fraser,	  musikalisk	  tolkning	  och	  teknik	  så	  ofta	  följs	  det	  
åt.	  (Folkmusiklärare	  2)	  
	  

Folkmusiklärare	  2	  menar	  att	  om	  musikern	  har	  en	  tillräcklig	  teknik	  för	  det	  den	  försöker	  
göra,	  räcker	  stråktekniken	  till	  för	  den	  musikaliska	  gestaltning	  musikern	  vill	  göra.	  Stråk-‐
teknik	  och	  musikalisk	  gestaltning	  går	  hand	  i	  hand	  och	  båda	  intervjupersonerna	  framhä-‐
ver	  vikten	  av	  att	  som	  musiker	  skaffa	  sig	  en	  så	  pass	  bred	  bas	  med	  grundkunskaper	  att	  det	  
sedan	  är	  möjligt	  att	  frångå	  dessa	  och	  arbeta	  musikaliskt	  på	  egen	  hand.	  

5.3	  Likheter	  och	  skillnader	  i	  stråkteknik	  mellan	  klassisk	  musik	  och	  folkmusik	  
I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  likheter	  och	  skillnader	  i	  stråkteknik	  mellan	  genrerna,	  fram-‐
lyfta	  av	  intervjupersonerna	  i	  föreliggande	  studies	  intervjuer.	  

5.3.1	  Teknik	  i	  allmänhet	  och	  grundläggande	  skillnader	  
I	  intervjupersonernas	  svar	  på	  frågan	  om	  speltekniska	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  
genrerna	  framkommer	  att	  det	  finns	  både	  likheter	  och	  skillnader	  i	  den	  allmänna,	  gene-‐
rella	  fioltekniken	  och	  i	  genrespecifika	  tekniker.	  Klassisk	  lärare	  1s	  svar	  på	  frågan	  tyder	  på	  
att	  det	  är	  fler	  likheter	  än	  skillnader.	  ”Några	  har	  bra,	  fungerande	  teknik,	  några	  har	  dåligt	  
fungerande	  teknik	  (…)	  det	  är	  ingen	  större	  skillnad	  egentligen”	  säger	  hen.	  Jag	  som	  inter-‐
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vjuare	  försökte	  få	  hen	  att	  utveckla	  sitt	  svar	  med	  två	  sonderingsfrågor9	  varav	  den	  första	  
löd	  på	  följande	  sätt:	  ”Så	  man	  kan	  säga	  att	  stråktekniken	  i	  sig	  i	  grunden	  är	  samma	  men	  att	  
sen	  beroende	  på	  hur	  man	  vinklar	  och	  använder	  den,	  oavsett	  vilken	  genre	  det	  är,	  så	  kan	  
det	  skilja	  sig	  lite?”	  Då	  blev	  svaret	  att	  hen	  utbildar	  studenter	  att	  spela	  fiol	  och	  att	  genren	  
inte	  spelar	  någon	  roll,	  varpå	  jag	  ställde	  den	  andra	  sonderingsfrågan:	  ”Så	  då	  kan	  man	  se	  
att	  det	  är	  som	  instrumenttekniskt	  mer	  än	  genreberoende?”	  Klassisk	  lärare	  1	  förklarar	  då	  
att:	  
	  

Tekniken	  är	  som	  fysiken	  i	  kroppen!	  Sen	  vad	  du	  väljer	  att	  dansa	  för	  dans	  –	  di-‐
sko	  eller	  folkdans,	  det	  spelar	  ju	  ingen	  roll!	  Du	  måste	  ha	  bra	  kroppshållning,	  fy-‐
sik,	  uthållighet	  och	  smidighet	  till	  båda,	  bara	  att	  attiraljerna	  är	  antingen	  folk-‐
dräkt	  eller	  diskokula.	  (Klassisk	  lärare	  1)	  
	  

Intervjupersonerna	  har	  dock	  lite	  olika	  åsikter	  om	  stråktekniken	  inom	  de	  olika	  genrerna	  
är	  lika	  eller	  olika	  varandra.	  Folkmusiklärare	  2s	  svar	  på	  frågan	  om	  skillnader	  och	  likheter	  
emellan	  genrerna	  kan	  ses	  som	  motsats	  till	  svaret	  som	  gavs	  av	  Klassisk	  lärare	  1.	  Folkmu-‐
siklärare	  2	  anser	  att	  stråktekniken	  är	  väldigt	  olika	  beroende	  på	  genre	  och	  att	  det	  även	  
skiljer	  sig	  inom	  genrerna	  beroende	  på	  vilken	  stil	  i	  genren	  som	  spelas.	  Hen	  säger	  att:	  	  
	  

Att	  det	  är	  uppstråk	  och	  nedstråk	  det	  är	  ju	  gemensamt	  för	  klassisk	  musik	  och	  
folkmusik,	  men	  annars	  är	  nästan	  hela	  förhållningssättet	  annorlunda.	  Man	  hål-‐
ler	  väldigt	  lika	  liksom,	  men	  det	  beror	  också	  på	  om	  du	  menar	  svensk	  folkmusik	  
eller	  nordisk	  folkmusik	  så	  är	  tekniken	  hur	  man	  håller	  stråken	  väldigt	  lika	  i	  
klassisk	  och	  i	  folkmusik,	  men	  tittar	  du	  på	  till	  exempel	  Old	  Time10	  och	  annan	  
folkmusik	  så	  finns	  det	  helt	  andra	  sorters	  stråkhållningar	  och	  hur	  man	  förhål-‐
ler	  sig	  till	  det	  (-‐-‐-‐)	  Säger	  vi	  svensk	  folkmusik	  så	  skulle	  jag	  säga	  att	  man	  håller	  
väldigt	  lika	  men	  hela	  förhållningssättet	  –	  metoden,	  skiljer	  sig.	  (Folkmusiklä-‐
rare	  2).	  	  
	  

En	  anledning	  till	  varför	  det	  skulle	  vara	  olika	  stråktekniker	  förklarar	  Folkmusiklärare	  2	  
genom	  att	  göra	  en	  koppling	  till	  folkdansen	  som	  är	  nära	  förknippad	  med	  folkmusiken.	  
Folkmusikrepertoaren	  är	  till	  ca	  98	  %	  dansrepertoar,	  vilket	  även	  återspeglas	  i	  hur	  strå-‐
ken	  hanteras	  vid	  spel.	  Hen	  säger	  att	  ”det	  är	  hur	  kroppen	  känns	  i	  en	  rörelse	  som	  vi	  vill	  
göra	  med	  stråkarmen	  och	  det	  förhåller	  man	  sig	  ju	  över	  huvud	  taget	  inte	  till	  i	  klassisk	  
musik	  (…)	  så	  allting	  som	  har	  med	  att	  forma	  en	  ton	  tycker	  jag	  är	  helt	  olikt	  inom	  folkmusi-‐
ken	  och	  den	  klassiska	  musiken”.	  
	  
Åsikterna	  om	  huruvida	  tekniken	  skiljer	  sig	  eller	  inte	  mellan	  genrerna	  folkmusik	  och	  
klassisk	  musik	  går	  isär	  i	  intervjuerna.	  En	  skillnad	  som	  framkommer	  är	  dock	  att	  förhåll-‐
ningssättet	  och	  metoden	  är	  annorlunda	  och	  att	  folkmusiken	  har	  en	  stark	  koppling	  till	  
dansen	  att	  förhålla	  sig	  till,	  vilket	  enligt	  de	  klassiska	  lärarna	  inte	  finns	  i	  den	  klassiska	  mu-‐
siken.	  En	  annan	  åsikt	  som	  framkommer	  är	  att	  tekniken	  är	  mer	  generell	  och	  kan	  ses	  som	  
fysiken	  och	  att	  den	  bör	  vara	  god	  oavsett	  aktivitet.	  

5.3.2	  Bra	  och	  dålig	  stråkteknik	  
Intervjupersonerna	  är	  alla	  överens	  om	  att	  bra	  stråkteknik	  är	  stråkteknik	  som	  fungerar,	  
att	  den	  kan	  se	  väldigt	  olika	  ut	  och	  att	  det	  inte	  finns	  något	  som	  generellt	  kan	  benämnas	  
                                                
9	  Frågor	  som	  följer	  upp	  och	  ber	  intervjupersonen	  att	  fördjupa	  ett	  svar	  som	  getts	  på	  en	  direkt	  fråga	  (Bry-‐
man,	  2011,	  s.	  423).	  
10	  Amerikansk	  folkmusik	  	  
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bra	  stråkteknik.	  Det	  viktigaste	  är	  att	  fiolspelaren	  är	  avspänd	  i	  stråkhanden.	  
	  
Både	  Klassisk	  lärare	  1	  och	  Folkmusiklärare	  1	  menar	  att	  det	  inte	  behövs	  mer	  stråkteknik	  
än	  vad	  som	  behövs	  och	  vad	  repertoaren	  kräver”.	  Klassisk	  lärare	  1	  berättar	  om	  egna	  erfa-‐
renheter	  där	  hen	  har	  fått	  flera	  olika	  varianter	  av	  stråkteknik	  när	  hen	  har	  spelat	  olika	  
repertoar	  och	  på	  så	  sätt	  fyllt	  på	  sin	  verktygslåda	  med	  redskap	  för	  olika	  typer	  av	  musik.	  
Detta	  kan	  kopplas	  till	  Folkmusiklärare	  2:s	  åsikt	  att	  ”för	  mig	  är	  bra	  stråkteknik	  att	  man	  
kan	  anpassa	  sig	  efter	  olika	  sorters	  exempelvis	  sväng,	  olika	  sorters	  tonbildning,	  allt	  det	  
där	  sitter	  ju	  i	  stråkarmen”.	  En	  fiolspelare	  bör	  alltså	  sikta	  mot	  att	  få	  en	  bredd	  inom	  stråk-‐
tekniken.	  
	  
En	  åsikt	  som	  nästan	  kan	  ses	  som	  generell	  utifrån	  intervjupersonernas	  svar	  är	  att	  alltid	  
ha	  en	  avspänning	  i	  stråkhanden	  och	  att	  följa	  stråken	  snarare	  än	  att	  föra	  stråken.	  Detta	  
kan	  ses	  som	  en	  av	  hemligheterna	  med	  stråkteknik,	  vilket	  Klassisk	  lärare	  1	  belyser:	  
	  

Ska	  väl	  säga	  en	  annan	  sak	  också,	  grundställningen	  är	  att	  man	  följer	  stråken.	  Du	  
tvingar	  aldrig	  stråken	  till	  nånting.	  Stråken	  är	  byggd	  på	  ett	  visst	  sätt	  och	  det	  är	  
en	  pinne	  som	  du	  bara	  följer	  och	  låter	  den	  göra	  jobbet.	  (…)	  Då	  kan	  jag	  följa	  
stråken	  men	  ändå	  styra	  den	  helt.	  (Klassisk	  lärare	  1)	  
	  

Generellt	  utnyttjas	  rörelser	  som	  redan	  finns	  i	  kroppen	  för	  att	  få	  en	  bra	  stråkteknik.	  Klas-‐
sisk	  musiker	  1	  menar	  att	  en	  fiolspelare	  aldrig	  bör	  hitta	  på	  några	  speciella	  rörelser	  som	  
kallas	  för	  fiolrörelser	  som	  samtidigt	  inte	  annars	  används	  i	  vardagen	  som	  vanliga	  rörel-‐
ser.	  	  
	  
För	  Klassisk	  lärare	  2	  handlar	  bra	  stråkteknik	  mycket	  att	  om	  automatisera	  stråken	  och	  
dess	  teknik	  och	  att	  hitta	  det	  optimala	  mellan	  tyngden,	  farten,	  och	  kontaktpunkten	  för	  att	  
sedan	  inte	  behöva	  tänka	  på	  det.	  Hen	  menar	  att:	  	  
	  

Mycket	  handlar	  om	  att	  vara	  på	  rätt	  ställe	  och	  använda	  rätt	  hastighet,	  så	  man	  
inte	  är	  på	  fel	  ställe	  när	  man	  ska	  göra	  något	  svårt.	  Man	  har	  rätt	  hastighet	  på	  
stråken	  och	  per	  automatik	  så	  är	  man	  på	  rätt	  ställe	  så	  man	  behöver	  inte	  tänka	  
så	  mycket.	  (Klassisk	  lärare	  2)	  

	  
Motsatsen	  till	  bra	  stråkteknik	  skulle	  vara	  dålig	  stråkteknik,	  vilket	  alla	  drar	  till	  sin	  ytter-‐
lighet	  för	  att	  förklara.	  Alla	  intervjupersoner	  enas	  omedvetet	  i	  någon	  mån	  om	  att	  fel	  tryck	  
och	  hastighet	  som	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  det	  inte	  kommer	  något	  som	  helst	  ljud	  ur	  fiolen	  
skulle	  tyda	  på	  dålig	  stråkteknik.	  Andra	  förklaringar	  av	  dålig	  stråkteknik	  består	  av	  en-‐
skilda	  individers,	  allmänhetens,	  individuella	  åsikter	  om	  vad	  som	  är	  bra	  och	  dåligt.	  
	  
Intervjupersonerna	  förklarar	  att	  stråkteknik	  är	  något	  som	  bör	  komma	  från	  vardagliga	  
rörelser	  och	  det	  viktigaste	  är	  att	  fiolspelaren	  är	  avspänd	  när	  denne	  spelar.	  Stråktekniken	  
bör	  automatiseras	  och	  intervjupersonerna	  menar	  att	  det	  enda	  som	  går	  att	  enas	  om	  an-‐
gående	  bra	  och	  dålig	  stråkteknik	  är	  att	  antingen	  funkar	  det	  eller	  så	  funkar	  det	  inte.	  Ställs	  
frågan	  öppnare	  blandas	  personliga	  åsikter	  in	  och	  vad	  som	  är	  bra	  eller	  dåligt	  beror	  på	  
vem	  som	  spelar,	  vad	  som	  spelas	  och	  vem	  som	  lyssnar.	  
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5.3.3	  Det	  klingande	  resultatet	  
I	  intervjuerna	  framkommer	  att	  alla	  intervjupersoner	  tycker	  att	  det	  finns	  en	  klingande,	  
ljudande	  skillnad	  mellan	  genrerna,	  det	  vill	  säga	  att	  klangen	  och	  rytmiken	  hanteras	  på	  
olika	  sätt.	  De	  försöker	  i	  intervjuerna	  förklara	  vad	  som	  är	  skillnaden.	  
	  
Folkmusiklärare	  1	  och	  2	  verkar	  ha	  liknande	  erfarenheter	  i	  området.	  De	  har	  båda	  upplevt	  
att	  om	  en	  musiker	  med	  klassisk	  bakgrund	  spelar	  folkmusik	  så	  hörs	  det	  i	  dennes	  spel	  att	  
hen	  spelar	  folkmusik	  på	  ett	  klassiskt	  sätt	  och	  vice	  versa.	  Folkmusiklärare	  2	  berättar	  att	  
hen	  ofta	  under	  sin	  studietid	  blev	  tillsagd	  av	  sin	  klassiska	  lärare	  att	  ”happ,	  nu	  hörs	  det	  att	  
du	  spelat	  folkmusik!”.	  Det	  hände	  när	  hen	  gjorde	  rundade	  toner11	  på	  styckena,	  vilket	  hen	  
inte	  fick	  göra	  där.	  Liknande	  ord	  fick	  hen	  höra	  från	  sin	  folkmusiklärare:	  ”Nu	  låter	  det	  lite	  
klassiskt,	  du	  fick	  till	  en	  väldigt	  rak	  form	  på	  tonen”.	  Men	  varför	  låter	  det	  olika	  då?	  Folk-‐
musiklärare	  1	  tror	  att	  det	  beror	  på	  vilket	  musikideal	  musikern	  har	  och	  säger	  att:	  	  
	  

Jag	  tror	  inte	  det	  låter	  på	  samma	  sätt	  ändå.	  Man	  har	  inte	  samma	  ideal.	  Det	  man	  
lyssnar	  på	  spelar	  roll,	  och	  då	  hade	  man	  sina	  idoler	  där,	  och	  jag	  tror	  att	  man	  är	  
påverkad	  av	  ett	  annat	  tonideal.	  (Folkmusiklärare	  1)	  

	  
Att	  det	  spelar	  roll	  att	  det	  klingande	  idealet	  är	  olika,	  att	  det	  i	  ett	  framförande	  av	  musiken	  
låter	  olika	  beroende	  på	  vem	  som	  spelar	  och	  att	  det	  är	  vedertaget	  att	  det	  är	  stråken	  som	  
används	  för	  att	  ändra	  ton,	  kan	  tyda	  på	  att	  stråktekniken	  är	  olika	  i	  de	  olika	  genrerna	  
folkmusik	  och	  klassisk	  musik.	  
	  
Folkmusiklärare	  1	  berättar	  om	  sina	  erfarenheter	  av	  undervisning	  i	  spel	  till	  dans	  med	  
både	  klassiska	  musiker	  och	  folkmusiker,	  och	  det	  som	  generellt	  särskiljer	  de	  klassiska	  
musikerna	  när	  man	  lyssnar	  på	  det	  klingande	  resultatet	  menar	  hen	  är	  att:	  	  
	  

De	  spelar	  väldigt	  bra	  melodier,	  det	  låter	  väldigt	  fint,	  vackert	  eller	  fräsigt	  eller	  
vad	  som	  helst,	  men	  det	  som	  de	  ofta	  fallerar	  på	  är	  att	  man	  inte	  förstår	  själva	  
loopen,	  klaven,	  ja	  den	  återkommande	  formen	  som	  är	  grundstrukturen	  i	  folk-‐
musiken.	  (Folkmusiklärare	  1)	  

	  
Inom	  genrer	  som	  bygger	  på	  dansmusik,	  vilka	  har	  någon	  form	  av	  klave12,	  har	  musikerna	  
fått	  lära	  sig	  att	  de	  måste	  hålla	  ihop	  allting	  själva	  utan	  ackompanjerande	  instrument	  i	  
bakgrunden.	  Folkmusiklärare	  1	  menar	  att	  ”vi	  måste	  klara	  att	  både	  visa	  den	  rytmiska	  
strukturen,	  spela	  melodin	  och	  göra	  alltihopa	  på	  en	  person	  helst”.	  
	  
I	  intervjuerna	  framgår	  det	  att	  en	  anledning	  till	  att	  det	  klingande	  resultatet	  låter	  olika	  kan	  
vara	  att	  musikerna	  har	  olika	  klingande	  förebilder	  och	  att	  musikerna	  är	  påverkade	  av	  
detta.	  Den	  andra	  stora	  anledningen	  som	  lyfts	  fram	  är	  den	  så	  kallade	  klaven	  som	  finns	  i	  
folkmusiken	  då	  genren	  är	  starkt	  kopplad	  till	  dansen.	  

                                                
11	  En	  tonstart	  som	  märks	  med	  en	  svällande	  betoning	  (Folkmusiklärare	  1,	  2016).	  
12	  Klave:	  både	  ett	  instrument	  och	  en	  rytm	  som	  ursprungligen	  kommer	  från	  den	  afro-‐cubanska	  musiken	  i	  
Sydamerika.	  I	  föreliggande	  studie	  endast	  rytmen.	  På	  70-‐80-‐talet	  började	  Ale	  Möller	  föra	  in	  begreppet	  
klave	  i	  den	  svenska	  folkmusiken	  för	  att	  benämna	  den	  tidiga	  tvåan	  i	  asymmetriska	  polsketaktarter.	  Klave	  
kan	  beskrivas	  som	  den	  återkommande	  rytmiska	  nycken,	  vilken	  en	  musiker	  inte	  får	  konstra	  med	  utan	  
måste	  visa	  tydligt	  även	  om	  denne	  är	  melodispelare	  (Folkmusiklärare	  1,	  2016).	  
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5.3.4	  Stråkplacering	  och	  disponering	  
I	  samtalen	  om	  skillnader	  mellan	  genrerna	  framkommer	  att	  det	  finns	  några	  utmärkande	  
skillnader	  gällande	  stråkteknik.	  En	  skillnad	  mellan	  de	  olika	  genrerna	  som	  Folkmusiklä-‐
rare	  1	  tar	  upp	  är	  stråkplaceringen.	  Inom	  folkmusik	  spelas	  det	  generellt	  ganska	  mycket	  
nära	  mitten	  av	  stråken,	  vid	  stråkens	  balanspunkt.	  Spelet	  utgår	  därifrån	  och	  sedan	  för-‐
längs	  stråken	  vid	  behov.	  Folkmusiklärare	  1	  drar	  en	  koppling	  till	  den	  klassiska	  fiolunder-‐
visningen,	  som	  hen	  har	  deltagit	  i	  tidigare,	  och	  förklarar	  att	  då	  det	  i	  den	  klassiska	  genren	  
eftersträvas	  en	  annan	  sorts	  klang	  används	  andra	  stråk.	  Ofta	  används	  både	  längre	  och	  
snabbare	  stråk	  även	  vid	  snabba	  sextondelar,	  vilka	  kan	  ses	  som	  opraktiska	  folkmusik	  då	  
musikern	  inte	  är	  ute	  efter	  samma	  musikaliska	  mening	  som	  i	  den	  klassiska	  genren.	  	  
	  
Klassisk	  lärare	  2	  valde	  att	  jämföra	  stråktekniken	  i	  klassisk	  musik	  och	  jazz	  då	  hen	  har	  
kännedom	  om	  dessa	  två	  genrer.	  I	  min	  analys	  av	  videomaterialet	  från	  intervjun	  med	  
Klassisk	  lärare	  2	  ser	  jag	  stora	  likheter	  mellan	  hur	  hen	  förklarar	  jazzen	  och	  hur	  folkmu-‐
siklärarna	  förklarar	  folkmusikgenren.	  Därför	  väljer	  jag	  att	  här	  ta	  med	  dessa	  jämförelser	  
mellan	  klassisk	  musik	  och	  jazz.	  Klassisk	  lärare	  2	  förklarar	  att	  den	  stora	  skillnaden	  hen	  
har	  upplevt	  mellan	  genrerna	  är	  disponeringen	  av	  stråkens	  längd.	  Inom	  jazzen	  spelas	  det	  
generellt	  mest	  på	  övre	  delen	  av	  stråken	  och	  väldigt	  sällan	  på	  nedre	  delen	  av	  stråken.	  
Hen	  säger	  att:	  
	  

Man	  använder	  ju	  inte	  den	  här	  nedre	  delen	  så	  mycket	  och	  framförallt	  inte	  så	  
mycket	  stråk	  alls	  i	  jazz.	  För	  det	  första	  är	  man	  uppe	  på	  stråken	  och	  binder	  ihop	  
lite	  istället	  för	  långa	  utdragna	  stråk.	  Så	  om	  man	  jämför	  klassiskt	  och	  jazz	  så	  
tycker	  jag	  det	  är	  jättestor	  skillnad.	  (Klassisk	  lärare	  2)	  

	  
Ovan	  framhävs	  ett	  exempel	  på	  skillnaden	  i	  stråkdisponering.	  En	  ytterligare	  skillnad	  som	  
Klassisk	  lärare	  2	  tar	  upp	  är	  att	  det	  inom	  den	  klassiska	  genren	  inte	  spelas	  lika	  mycket	  på	  
strängen	  som	  i	  andra	  genrer	  och	  att	  det	  i	  jazz	  aldrig	  spelas	  off13,	  vilket	  är	  vanligt	  i	  klas-‐
sisk	  musik.	  
	  
Klassisk	  lärare	  2	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  som	  Folkmusiklärare	  1	  när	  de	  båda	  pratar	  om	  
likheter	  och	  skillnader	  mellan	  genrer.	  Klassisk	  lärare	  2	  berättar	  om	  stråkdisponering	  i	  
jazz	  och	  säger	  att	  det	  ”behövs	  korta	  stråk	  för	  att	  kunna	  spela	  väldigt	  rytmiskt	  som	  krävs	  
i	  den	  genren	  –	  där	  ser	  jag	  en	  koppling	  till	  folkmusiken!	  Rytmiskt	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  går	  
med	  långa	  snabba	  stråk	  som	  annars	  är	  vanligt	  i	  klassiskt”.	  Folkmusiklärare	  1	  använder	  
sig	  ofta	  av	  uttrycket	  klave	  och	  förklarar	  det	  som	  den	  återkommande	  rytmiska	  figuren	  i	  
musiken	  och	  att	  folkmusiken	  är	  rytmisk	  musik.	  Rytmen	  är	  vad	  hela	  genren	  bygger	  på	  
och	  hen	  menar	  att	  melodin	  måste	  vara	  underordnad	  rytmiken	  som	  görs	  av	  stråken:	  
	  

Rytmen	  är	  otroligt	  viktig.	  Vi	  spelar	  musik	  som	  från	  början	  är	  dansmusik	  fak-‐
tiskt,	  så	  att	  en	  väldigt	  stor	  meningsbärande	  del	  är	  rytmen.	  Och	  den	  måste	  man	  
få	  ordning	  på,	  hur	  man	  uttrycker	  den,	  för	  annars	  förstår	  man	  inte.	  Man	  kan	  
inte	  bara	  spela	  och	  använda	  stråken	  för	  att	  uttrycka	  en	  vacker	  fras,	  utan	  man	  
måste	  också	  uttrycka	  det	  som	  är	  den	  rytmiska	  lilla	  grundnyckeln,	  nämligen	  
klaven	  i	  musiken,	  den	  som	  återkommande	  visar	  var	  1:an	  är	  och	  var	  2:an	  är	  och	  
var	  3:an	  är	  om	  det	  är	  tretakt.	  Stråken	  är	  otroligt	  viktig	  för	  det.	  (Folkmusiklä-‐
rare	  1)	  
	  	  	  

                                                
13	  Stråken	  har	  ett	  utgångsläge	  ovanför	  strängen	  (Violin	  Tutor	  Pro,	  2011).	  
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I	  citatet	  ovan	  berättar	  Folkmusiklärare	  1	  om	  hur	  viktig	  den	  folkmusikaliska	  klaven	  är.	  
Hen	  känner	  igen	  ifrån	  sin	  undervisning	  av	  klassiska	  musiker	  som	  vill	  spela	  folkmusik	  att	  
”dom	  har	  ett	  annat	  sätt	  att	  dra	  stråken	  och	  det	  är	  ofta	  det	  jag	  får	  jobba	  med	  för	  att	  det	  
ska	  låta	  folkmusik”.	  I	  intervjuerna	  framkommer	  att	  stråkdisponering	  och	  stråkens	  place-‐
ring	  är	  två	  faktorer	  som	  skiljer	  sig	  mellan	  genrer.	  En	  anledning	  till	  att	  dessa	  skiljer	  sig	  är	  
att	  rytmen,	  klaven,	  är	  en	  central	  faktor	  i	  genrer	  kopplade	  till	  dans,	  vilket,	  enligt	  folkmu-‐
siklärarna	  inte	  återfinns	  i	  den	  klassiska	  musiken	  på	  samma	  sätt.	  

5.3.5	  Tonstarter	  
I	  intervjuerna	  framkommer	  ytterligare	  en	  faktor	  som	  skiljer	  sig	  genrerna	  emellan,	  näm-‐
ligen	  hur	  tonstarterna	  formas.	  Folkmusiklärare	  1	  och	  2	  menar	  att	  i	  folkmusiken	  efter-‐
strävas	  en	  tydlig	  tonstart	  och	  inte	  en	  egalisering14	  av	  tonen	  som	  är	  brukligt	  i	  den	  klas-‐
siska	  musiken.	  Folkmusiklärare	  1	  förklarar	  detta	  på	  följande	  sätt:	  
	  

Jag	  använder	  nästan	  alltid	  tonastarter	  som	  är	  ganska	  tydliga.	  (…)	  jag	  gör	  lik-‐
som	  ett	  litet	  hugg	  i	  starten	  på	  tonen,	  mer	  eller	  mindre	  tydligt	  för	  jag	  kan	  ju	  
göra	  en	  längre	  startsträcka.	  Men	  man	  kan	  ju	  ändå	  säga	  att	  jag	  tänker	  att	  tonen	  
har	  en	  start	  och	  sen	  har	  den	  en	  svans.	  Å	  den	  där	  starten	  är	  liksom	  som	  en	  liten	  
klump,	  ett	  litet	  huvud,	  å	  den	  där	  svansen	  är	  ju	  som	  en	  svans.	  (…)	  Men	  kroppen	  
kan	  ju	  va	  lite	  långsmal	  och	  sen	  kommer	  svansen,	  och	  svansen	  kan	  va	  tjock	  el-‐
ler	  kort,	  eller	  lång	  eller	  tunn.	  (Folkmusiklärare	  1)	  	  	  	  

	  
Anledningen	  till	  att	  detta	  är	  vanligt,	  menar	  Folkmusiklärare	  1,	  går	  att	  koppla	  till	  dansen	  
där	  de	  i	  citatet	  nämnda	  starterna	  och	  luftigheten	  behövs	  för	  att	  rytmerna	  ska	  höras	  tyd-‐
ligt.	  En	  viktig	  komponent	  till	  att	  det	  klingande	  resultatet	  ska	  låta	  folkmusik	  är	  att	  
tonstarterna	  ska	  höras	  och	  vara	  tydliga.	  Inom	  den	  klassiska	  genren	  är	  det	  i	  stället	  vanli-‐
gare	  att	  dessa	  jämnas	  ut	  för	  att	  inte	  märkas	  mer	  än	  resten	  av	  tonen.	  

5.3.6	  Bredd	  	  
För	  att	  bli	  en	  bra	  fiolspelare	  menar	  samtliga	  intervjupersoner	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  en	  
bred	  kunskapsbas	  att	  utgå	  ifrån.	  Det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  flera	  tekniker	  och	  sedan	  välja	  
vilka	  som	  ska	  användas,	  säger	  Folkmusiklärare	  1.	  Hen	  tycker	  att	  ”man	  ska	  kunna	  spela	  
med	  hela	  stråken,	  man	  ska	  kunna	  spela	  bra	  vid	  froschen,	  vid	  spetsen,	  och	  bra	  hela	  stråk,	  
men	  jag	  spelar	  mest	  på	  mitten	  själv	  och	  sen	  tar	  jag	  till	  längre	  när	  jag	  behöver”.	  Samma	  
uppfattning	  har	  Folkmusiklärare	  2	  och	  Klassisk	  lärare	  1.	  Musikern	  ska	  kunna	  välja	  vil-‐
ken	  sorts	  klang,	  tonbildning	  och	  sväng	  den	  spelar	  med,	  och	  Folkmusiklärare	  2	  menar	  att	  
det	  inte	  ska	  vara	  någon	  slump	  vilka	  stråk	  det	  blir.	  Hen	  säger	  att	  ”det	  är	  bra	  att	  öva	  sig	  på	  
det,	  så	  att	  man	  alltid	  väljer	  det	  man	  gör	  för	  att	  man	  kan	  välja	  inte	  för	  att	  man	  hamnar	  i	  
det	  för	  att	  man	  inte	  kan	  det	  andra”.	  Klassisk	  lärare	  1	  menar	  att	  ”har	  man	  bara	  ett	  sätt	  att	  
spela	  och	  dra	  stråken	  så	  kan	  man	  bli	  väldigt	  låst	  (…)	  men	  har	  du	  olika	  tekniker	  så	  blir	  du	  
väldigt	  fri	  helt	  enkelt”	  och	  menar	  att	  som	  musiker	  behöver	  man	  teknik	  nog	  för	  att	  kunna	  
anpassa	  sig.	  

5.4	  Stråkteknik	  i	  fiolundervisning	  
I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  hur	  alla	  intervjupersoner,	  i	  egenskap	  av	  lärare	  ser	  på	  och	  
använder	  stråkteknik	  i	  sin	  fiolundervisning.	  

                                                
14	  En	  väldigt	  rund	  tonstart	  där	  man	  nästan	  zoomar	  in	  tonen	  utan	  markering	  (Folkmusiklärare	  1,	  2016).	  
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5.4.1	  Tillvägagångssätt	  vid	  undervisning	  av	  stråktekniker	  
I	  intervjuerna	  ställdes	  frågor	  om	  fyra	  stråkteknikförknippade	  begrepp	  och	  hur	  lärarna	  
skulle	  bedriva	  sin	  undervisning	  med	  dessa	  begrepp	  som	  utgångspunkt.	  Begreppen	  var	  
stråktryck,	  betoning,	  disponering	  och	  dynamik.	  

Stråktryck	  	  
När	  klassisk	  lärare	  1	  arbetar	  med	  stråktrycket	  kopplar	  hen	  dessa	  aktiviteter	  till	  verklig-‐
heten.	  Hen	  tar	  gärna	  ett	  bord	  eller	  en	  soffa	  eller	  vad	  som	  finns	  tillgängligt	  till	  hjälp,	  
hänger	  högerarmen	  i	  kanten	  och	  försöker	  hitta	  armens	  verkliga	  tyngd.	  Utifrån	  armens	  
egen	  tyngd	  arbetar	  hen	  med	  att	  ha	  samma	  tyngd	  även	  när	  armen	  hänger	  i	  stråken	  
ovanpå	  fiolsträngarna	  för	  att	  komma	  bort	  ifrån	  att	  fiolspelaren	  ska	  trycka	  med	  muskel-‐
kraft	  för	  att	  få	  ton	  i	  fiolen.	  Folkmusiklärare	  1	  kopplar	  åter	  till	  roboten	  som	  ska	  spela	  fiol,	  
som	  studenterna	  skulle	  föreställa	  sig	  i	  en	  lärandesituation,	  och	  att	  armens	  egen	  tyngd	  
ska	  kännas	  som	  ett	  ”aphäng”,	  och	  förklarar	  känslan	  som	  att	  ”typ	  som	  att	  en	  apa	  hänger	  
sig	  upp	  i	  en	  lian	  och	  sen	  gungar	  den	  i	  den.	  Det	  är	  liksom	  aphäng	  i	  armen	  -‐	  baff!”.	  Klassisk	  
lärare	  2	  och	  Folkmusiklärare	  2	  är	  tydliga	  med	  att	  påpeka	  att	  de	  föredrar	  ordet	  tyngd	  
istället	  för	  tryck,	  speciellt	  i	  undervisning,	  då	  eleverna	  riskerar	  att	  få	  onödiga	  spänningar	  
om	  de	  tänker	  att	  de	  ska	  trycka	  istället	  för	  att	  använda	  tyngden.	  	  

Betoning	  
För	  att	  undervisa	  betoningar	  kan	  läraren	  låta	  eleven	  sjunga	  det	  som	  ska	  spelas	  först	  för	  
att	  denne	  ska	  få	  in	  rätt	  betoning	  så	  att	  det	  inte	  blir	  som	  Klassisk	  lärare	  1	  förevisar	  att	  det	  
kan	  bli	  med	  ”betoningar	  som	  blinka	  lilla	  stjärna.	  Det	  ska	  ju	  vara	  blinka	  lilla	  stjärna”.	  För	  
att	  få	  till	  betoningar	  använder	  Folkmusiklärare	  2	  sig	  av	  tyngden	  i	  armen	  för	  att	  få	  en	  tyd-‐
lig	  tonstart.	  Betoningen	  behöver	  inte	  komma	  i	  början	  av	  en	  ton	  heller	  förklarar	  Folkmu-‐
siklärare	  1,	  men	  så	  fort	  den	  kommer	  använder	  hen	  sig	  också	  av	  tyngden.	  Högre	  hastighet	  
på	  stråken	  och	  att	  tyngden	  släpps	  på	  i	  armen	  kan	  ses	  som	  ett	  homogent	  svar	  bland	  in-‐
tervjupersonerna.	  

Disponering	  	  
Hur	  stråkdisponering	  undervisas	  framkommer	  inte	  med	  ett	  lika	  konkret	  svar	  som	  på	  de	  
andra	  frågorna.	  Det	  gäller	  att	  bli	  medveten	  om	  hur	  stråken	  låter	  på	  olika	  ställen	  och	  vad	  
det	  är	  för	  ton	  som	  ska	  ljuda.	  En	  viktig	  aspekt	  är	  att	  bli	  medveten	  om	  var	  på	  stråken	  fiol-‐
spelaren	  är	  i	  spelande	  stund.	  Folkmusiklärare	  1	  säger	  att	  ”jag	  måste	  tänka	  att	  jag	  är	  på	  
det	  stället	  jag	  måste	  vara	  för	  att	  kunna	  ta	  nästa	  ton	  åt	  det	  hållet	  jag	  vill	  att	  den	  ska	  vara	  
åt”.	  Att	  alla	  stråk	  inte	  passar	  att	  göra	  på	  alla	  ställen	  på	  stråken,	  och	  för	  att	  kunna	  utföra	  
stråktekniken	  behöver	  placeringen	  vara	  rätt	  är	  en	  åsikt	  som	  flera	  av	  intervjupersonerna	  
nämner.	  

Dynamik	  
För	  att	  ändra	  dynamik	  finns,	  enligt	  intervjupersonerna,	  tre	  sätt	  att	  använda	  sig	  av:	  
stråkhastighet,	  stråkplacering	  samt	  kontaktpunkt	  och	  stråklängd.	  Stallet	  kan	  ses	  lite	  som	  
en	  mikrofon.	  Klassisk	  lärare	  1	  säger	  att	  ”vi	  ökar	  hastigheten	  i	  stråken	  och	  tillsätter	  mer	  
luft	  så	  blir	  det	  starkare,	  eller	  vi	  går	  närmare	  stallet,	  då	  låter	  det	  också	  starkare”.	  Klassisk	  
lärare	  2	  menar	  att	  genom	  att	  ”gå	  närmre	  greppbrädan	  kanske	  med	  väldigt	  lite	  stråk	  
(visar	  luftig,	  fluffig	  ton	  och	  klang	  på	  videoanalysen)	  så	  blir	  det	  jättesvagt.	  (...)	  Man	  byter	  
mycket	  kontaktpunkt,	  fart	  och	  tyngd	  på	  stråken	  för	  olika	  dynamik”.	  Hur	  mycket	  tagel	  
som	  är	  i	  strängen	  är	  också	  något	  som	  ändrar	  dynamiken,	  vilket	  även	  kan	  kopplas	  till	  
kontaktpunkten.	  	  



 35	  

Det	  som	  kan	  utläsas	  från	  intervjupersonernas	  svar	  om	  ovanstående	  fyra	  stråkteknikför-‐
knippade	  ord	  är	  att	  alla	  är	  överens	  om	  vad	  som	  är	  centralt	  för	  att	  lära	  ut	  dessa	  till	  elever.	  
Även	  deras	  tillvägagångssätt	  liknar	  varandra	  även	  om	  de	  har	  en	  personlig	  touch.	  Inter-‐
vjupersonerna	  föredrar	  ordet	  tyngd	  istället	  för	  tryck	  för	  att	  undvika	  spänningar	  i	  under-‐
visning	  av	  betoningar.	  De	  kopplar	  även	  stråkens	  artikulation	  till	  talet	  och	  språket,	  och	  
menar	  att	  tyngden	  i	  samklang	  med	  hastigheten	  formar	  betoningarna.	  Disponering	  hand-‐
lar	  om	  att	  medvetenhet	  om	  stråkens	  kapacitet	  och	  dynamik	  ändras	  med	  tre	  sätt:	  stråk-‐
hastighet,	  stråkplacering	  samt	  kontaktpunkt	  och	  stråklängd.	  

5.4.2	  Hur	  stråkteknik	  involveras	  i	  fiolundervisningen	  
I	  intervjuerna	  framkommer	  att	  alla	  fyra	  intervjupersoner	  försöker	  involvera	  stråkteknik	  
så	  mycket	  som	  möjligt	  i	  resten	  av	  fiolundervisningen.	  När	  jag	  frågade	  hur	  intervjuperso-‐
nerna	  involverar	  stråkteknik	  i	  undervisningen	  svarade	  Klassik	  Lärare	  1	  och	  Folkmu-‐
siklärare	  1	  att	  ”ja	  det	  ingår	  ju	  alltid”	  och	  ”det	  är	  hela	  tiden,	  från	  dag	  ett	  liksom”.	  Folkmu-‐
siklärare	  1	  menar	  att	  separata,	  klassiska	  stråketyder	  förekommer	  men	  att	  hen	  då	  för-‐
ändrar	  dem	  och	  tar	  bort	  det	  klassiska	  fokuset.	  Klassisk	  lärare	  2	  undervisar	  stråkteknik,	  
delvis	  i	  form	  av	  etyder	  med	  olika	  stråktyper,	  men	  involverar	  även	  stråkövningar	  i	  väns-‐
terhandsetyder	  som	  börjar	  bli	  lätta	  i	  vänsterhanden	  för	  eleven	  att	  spela.	  Hen	  lägger	  även	  
in	  stråkvarianter	  i	  musikstycken	  de	  arbetar	  med.	  Att	  använda	  de	  låtar	  som	  spelas	  för	  att	  
involvera	  stråktekniken	  är	  något	  som	  Folkmusiklärare	  2	  också	  gör.	  Hen	  menar	  att	  en	  
vanlig	  metod	  är	  att	  göra	  stråkövningar	  på	  passande	  små	  delar	  i	  en	  låt,	  men	  hen	  är	  tydlig	  
med	  att	  påpeka	  vikten	  av	  att	  även	  använda	  separata	  teknikövningar:	  	  
	  

Jag	  tycker	  ändå	  att	  det	  tillför	  nånting	  att	  man	  har	  separata	  teknikövningar.	  Jag	  
märker	  verkligen	  att	  det	  går	  mer	  framåt,	  för	  det	  där	  lilla	  svåra	  i	  låten	  kanske	  
kommer	  två	  gånger	  i	  låten,	  för	  att	  man	  tar	  repris,	  så	  egentligen	  bara	  en	  gång	  
liksom.	  På	  en	  teknikövning	  kan	  man	  ju	  göra	  det	  runt,	  runt	  och	  så	  sliter	  man	  
inte	  på	  en	  låt	  som	  man	  tycker	  är	  jättefin	  där	  det	  tillslut	  känns	  som:	  GAAAHHR	  
jag	  hatar	  den	  där	  låten,	  jag	  har	  övat	  på	  den	  där	  takten	  runt,	  runt	  40	  000	  
gånger…	  Då	  kan	  man	  få	  göra	  det	  på	  en	  ful	  teknikövning	  istället	  å	  så	  kan	  låten	  
få	  vara	  fräsch	  när	  den	  kommer	  liksom.	  (Folkmusiklärare	  2)	  

	  
Folkmusiklärare	  2	  menar	  att	  mycket	  av	  stråktekniken	  involveras	  i	  folkdansundervis-‐
ningen	  tack	  vare	  klaven	  och	  arbetet	  dansarna	  och	  musikerna	  gör	  med	  rytmen	  samt	  via	  
gehöret	  genom	  plankningsövningar.	  Hen	  menar	  ”att	  härma	  är	  ett	  bra	  sätt	  för	  att	  utöka	  
sin	  verktygslåda	  så	  man	  kan	  prata	  själv	  sen”.	  Klassisk	  lärare	  1	  är	  noga	  med	  att	  påpeka	  
att	  teknik	  är	  något	  som	  tar	  lång	  tid	  och	  som	  man	  som	  elev	  och	  lärare	  behöver	  ha	  tåla-‐
mod	  med	  och	  att	  det	  viktigaste	  är	  att	  det	  blir	  rätt	  från	  början.	  Hen	  menar	  att	  det	  är	  vik-‐
tigt	  att	  ha	  väl	  fungerande	  grundstråk	  och	  att	  se	  parallellerna	  mellan	  alla	  vanliga	  rörelser	  
och	  fiolrörelser	  generellt.	  Det	  är	  i	  dessa	  rörelser	  som	  stråktekniken	  involveras.	  
	  
Stråktekniken	  involveras	  och	  formas	  sålunda	  utifrån	  vilken	  musik	  eleven	  spelar	  för	  
stunden.	  Ofta	  gör	  intervjupersonerna	  egna	  övningar	  inom	  det	  stycke	  eller	  den	  låt	  som	  
spelas,	  men	  även	  separata	  renodlade	  teknikövningar	  förekommer	  inom	  båda	  genrerna.	  

5.4.3	  Material	  
I	  intervjuerna	  framkommer	  att	  det	  finns	  ett	  specifikt	  material	  som	  alla	  intervjupersoner	  
använder	  sig	  av.	  Materialet	  som	  används	  undervisas	  både	  på	  gehör	  och	  noter	  men	  på	  lite	  
olika	  sätt	  i	  de	  olika	  genrerna.	  
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Det	  viktigaste	  materialet	  att	  arbeta	  med	  är	  sig	  själv	  menar	  Klassisk	  lärare	  1.	  Först	  behö-‐
ver	  eleven	  komma	  underfund	  med	  sina	  egna	  rörelser	  och	  sin	  egen	  kropp.	  Alla	  är	  olika	  
och	  därför	  är	  också	  materialet	  olika.	  Därefter	  kan	  annat	  material	  som	  exempelvis	  trä-‐
ningsböcker	  användas.	  Klassisk	  lärare	  1	  säger	  att	  ”sen	  när	  man	  väl	  har	  kommit	  på	  det	  så	  
finns	  det	  ju	  massa	  olika,	  allt	  ifrån	  Ševčík15,	  Kreutzer16,	  etydhäften,	  övningsböcker,	  unge-‐
fär	  som	  det	  finns	  träningsböcker	  för	  fysik”.	  Klassisk	  lärare	  1	  nämner	  här	  fiolskolor	  som	  
även	  andra	  intervjupersoner	  refererar	  till.	  Det	  finns	  ett	  namn	  som	  är	  återkommande	  i	  
alla	  intervjupersoners	  svar	  och	  det	  är	  Ševčík.	  Hur	  lärarna	  använder	  sig	  av	  Ševčíks	  böcker	  
är	  olika	  men	  den	  finns	  alltid	  med	  på	  något	  sätt.	  Folkmusiklärare	  1	  säger	  att:	  

	  
Ševčík	  eller	  nån	  form	  av	  övningar	  gör	  jag	  nog	  med	  alla,	  att	  man	  letar	  efter	  nån-‐
ting	  att	  värma	  upp	  med,	  i	  stället	  för	  att	  sitta	  och	  nöta	  på	  låtarna	  jämt,	  då	  kan	  
det	  vara	  bra	  att	  ha	  lite	  etyder.	  Men	  dom	  spelar	  vi	  på	  ett	  folkmusikaliskt	  sätt,	  
och	  använder	  dem	  som	  material.	  (Folkmusiklärare	  1).	  
	  

Folkmusiklärare	  2	  förklarar	  att	  det	  finns	  många	  bra	  övningar	  på	  allt	  som	  handlar	  om	  det	  
klassiska,	  men	  väldigt	  få	  som	  handlar	  om	  folkmusik.	  Däremot	  kan	  fler	  av	  de	  klassiska	  
övningarna	  vara	  bra	  om	  de	  vinklas	  lite,	  men	  generellt	  använder	  sig	  folkmusiklärare	  2	  av	  
helt	  eget	  stråkteknikmaterial	  som	  hen	  själv	  har	  utformat.	  Eget	  material	  använder	  även	  
Klassisk	  lärare	  2	  för	  att	  koppla	  så	  bra	  det	  bara	  går	  till	  den,	  i	  stunden	  aktuella,	  musiken.	  
De	  klassiska	  lärarna	  i	  föreliggande	  studie	  utgår	  helt	  ifrån	  tryckt	  material,	  både	  erkända	  
och	  egengjorda,	  men	  folkmusiklärarna	  använder	  sig	  mindre	  av	  tryckta	  material	  och	  mer	  
av	  plankningsmaterial17	  på	  gehör.	  En	  anledning	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  folkmusiktradit-‐
ionen	  i	  grunden	  är	  gehörsbunden,	  vilket	  Folkmusiklärare	  2	  för	  ett	  resonemang	  kring.	  
Hen	  kopplar	  det	  till	  den	  kunskap	  inom	  genren	  som	  inte	  är	  nedtecknad	  och	  förklarar	  att:	  
	  

Det	  finns	  några	  folkmusikaliska	  böcker,	  men	  de	  tar	  väldigt	  sällan	  upp	  några	  
specifika	  stråktekniker,	  utan	  det	  gör	  dom	  klassiska	  böckerna.	  Det	  finns	  ett	  
glapp	  där!	  Det	  skulle	  behöva	  finnas	  sånt	  material!	  För	  det	  är	  ofta	  så	  smart	  
uppbyggt	  i	  de	  klassiska.	  (…)	  Det	  nämns	  ingenting	  om	  sånt	  i	  folkmusikböcker-‐
na,	  det	  är	  värdelöst.	  För	  det	  finns	  ju	  som	  sagt	  massa	  tekniker	  som	  man	  behö-‐
ver	  kunna…	  Jag	  tycker	  att	  någon	  borde	  göra	  en	  sådan	  bok	  som	  tar	  grunderna	  i	  
fiolspelet	  och	  även	  teknikerna	  bakom!	  (Folkmusiklärare	  2)	  
	  

Utifrån	  intervjupersonernas	  svar	  kan	  tydas	  att	  det	  till	  viss	  del	  används	  liknande	  material	  
men	  att	  de	  är	  utformade	  på	  olika	  personliga	  sätt	  beroende	  på	  den	  undervisning	  som	  be-‐
drivs.	  Alla	  intervjupersoner	  är	  också	  aktiva	  i	  att	  själva	  utforma	  teknikövningar	  passande	  
för	  eleven	  eller	  studenten.	  

5.4.4	  Klavens	  betydelse	  	  
Ett	  ord	  som	  ofta	  är	  återkommande	  i	  Folkmusiklärare	  1s	  intervju	  är	  ordet	  klave,	  ett	  ord	  
som	  kan	  ses	  som	  relevant	  för	  genren.	  Folkmusiklärare	  1	  berättar	  att	  ”man	  måste	  baka	  in	  
den	  och	  sen	  kommer	  melodin	  vara	  underordnad	  liksom.	  Även	  om	  melodin	  har	  massor	  
med	  toner	  så	  måste	  den	  in	  i	  den	  klavefiguren”.	  	  
	  

                                                
15	  Otakar	  Ševčík	  (22	  mars	  1852	  –	  18	  januari	  1934)	  var	  en	  Tjeckist	  violinist	  och	  inflytelserik	  lärare	  
(Wikipedia,	  2016).	  
16	  Rodolphe	  Kreutzer,	  (16	  november	  1766	  -‐	  6	  januari	  1831)	  var	  en	  fransk	  violinist,	  kompositör,	  lärare	  och	  
dirigent	  (Wikipedia,	  2016).	  
17	  Material	  som	  lärs	  in	  genom	  att	  härma	  originalet.	  
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Folkmusiklärare	  1	  upptäckte	  i	  sin	  undervisning	  för	  några	  år	  sedan	  att	  det	  generellt	  bör-‐
jade	  låta	  mindre	  och	  mindre	  folkmusik	  om	  studenterna	  och	  berättar	  att	  hen	  insåg	  att	  
musikerna	  inte	  visade	  tydligt	  var	  taktslagen	  kom	  i	  deras	  spel.	  Studenterna	  använde	  sig	  
alltså	  inte	  av	  klaven.	  När	  detta	  hände	  började	  Folkmusikärare	  1	  att	  använda	  sig	  av	  be-‐
greppet	  mer	  och	  mer	  samt	  utveckla	  det	  så	  att	  det	  passade	  olika	  taktarter	  och	  folkmusi-‐
kaliska	  låtidentiteter	  såsom	  Bingsjöklave,	  valsklave	  och	  schottisklave.	  Efter	  klavens	  in-‐
tåg	  i	  hens	  undervisning	  har	  det	  blivit	  lättare	  att	  arbeta	  med	  studenterna.	  Hen	  säger	  att	  
”då	  lär	  man	  dem	  klaven	  först,	  istället	  för	  att	  börja	  med	  melodin.	  Då	  blir	  det	  ett	  sväng	  di-‐
rekt”.	  
	  
Klave	  är	  sålunda	  ett	  begrepp	  som	  är	  på	  intåg	  i	  nutidens	  folkmusikundervisning	  enligt	  
Folkmusiklärare	  1	  och	  kan	  förklaras	  som	  själva	  grunden	  i	  musiken	  och	  den	  återkom-‐
mande	  rytmiska	  nyckeln	  som	  gör	  att	  genrer	  låter	  som	  genrer	  gör.	  

5.5	  Musiklärarnas	  kulturella	  verktygslådor	  och	  föreliggande	  studies	  modell	  
I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  för	  hur	  en	  egen	  konstruerad	  modell	  för	  lärande	  skulle	  kunna	  se	  
ut	  i	  föreliggande	  studie	  med	  Hultbergs	  (2009)	  kulturpsykologiska	  modell	  (figur	  3)	  som	  
utgångspunkt.	  Intervjupersonernas	  synsätt	  gällande	  stråkteknik	  kan	  efter	  analysen	  
sammanfattas	  till	  verktyg,	  hjälpmedel,	  och	  själva	  hjärtat	  i	  fiolspelet.	  Den	  kulturella	  verk-‐
tygslådan	  består	  således	  av	  deras	  sätt	  att	  se	  på	  stråkteknik,	  den	  musikaliska	  gestaltning-‐
en	  som	  påverkas	  av	  stråktekniken	  samt	  vilka	  undervisningsstrategier	  intervjupersoner-‐
na	  använder	  sig	  av,	  vilka	  i	  sin	  tur	  är	  beroende	  av	  varje	  individs	  behov.	  Vilken	  musikkul-‐
turell	  inramning,	  det	  vill	  säga	  den	  huvudsakliga	  genren	  som	  intervjupersonerna	  har	  sin	  
hemvist	  inom,	  påverkar	  hur	  deras	  kunnande,	  förtrogenhet	  och	  kulturella	  verktygslåda	  
ser	  ut	  samt	  vilken	  musik	  de	  ska	  lära	  ut.	  	  
	  
Då	  föreliggande	  studie	  innefattar	  musiker	  och	  musiklärare,	  olika	  genrer,	  kulturella	  verk-‐
tyg	  i	  form	  av	  individuella	  förutsättningar	  och	  musikkulturella	  inramningar	  skulle	  mo-‐
dellen	  för	  denna	  studie	  följaktligen	  kunna	  se	  ut	  så	  här:	  	  

	  
	  	  Figur	  4.	  Egenhändigt	  konstruerad	  modell	  efter	  Hultbergs	  (2009)	  kulturpsykologiska	  modell.	  
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Den	  egenhändigt	  konstruerade	  modellen	  grundar	  sig	  i	  Hultbergs	  (2009)	  kulturpsykolo-‐
giska	  modell,	  vilken	  sedan	  har	  anpassats	  till	  föreliggande	  studies	  förutsättningar,	  in-‐
ramningar	  och	  deltagare.	  	  

5.6	  Sammanfattning	  
I	  föreliggande	  studies	  resultat	  har	  stråktekniken	  i	  klassisk	  musik	  och	  folkmusik,	  likheter	  
och	  skillnader	  genrerna	  emellan,	  stråkteknikens	  plats	  i	  fiolundervisning	  samt	  en	  egen-‐
händigt	  konstruerad	  kulturpsykologiskmodell	  för	  studien	  presenterats.	  Stråkteknik	  ses	  
av	  intervjupersonerna	  som	  ett	  hjälpmedel	  och	  verktyg	  för	  att	  forma	  det	  klingande	  resul-‐
tatet	  av	  fiolspelet.	  Med	  rätt	  placering,	  hastighet	  och	  tryck	  eller	  tyngd,	  två	  benämningar	  
som	  förespråkas	  av	  intervjupersonerna,	  blir	  stråktekniken	  själva	  hjärtat	  i	  fiolspelet.	  Det	  
klingande	  resultatet	  låter	  olika,	  men	  om	  det	  beror	  på	  att	  stråktekniken	  är	  olika	  eller	  om	  
det	  beror	  på	  förebilderna	  med	  olika	  tonideal	  går	  inte	  att	  bestämma.	  Det	  handlar	  om	  
stråkens	  placering,	  disponering	  och	  tonstarter.	  Att	  tekniken	  anpassas	  till	  vilken	  genre	  
som	  spelas	  är	  dock	  intervjupersonerna	  eniga	  om.	  För	  att	  bli	  en	  riktigt	  bra	  och	  fri	  fiolspe-‐
lare	  bör	  denne	  ha	  en	  stor	  och	  bred	  kunskapsbas	  att	  plocka	  ifrån.	  Den	  bör	  också	  alltid	  
utgå	  ifrån	  sig	  själv	  och	  individernas	  egna	  behov	  både	  i	  undervisning	  och	  eget	  musice-‐
rande.	  Det	  har	  framkommit	  en	  mängd	  folkmusikaliska	  stråkarter	  som	  kan	  ses	  som	  gen-‐
respecifika,	  vilka	  enligt	  intervjupersonerna	  har	  fått	  för	  lite	  uppmärksamhet	  genom	  åren.	  
Generellt	  menar	  de	  att	  avsaknaden	  av	  folkmusikaliskt	  teknikmaterial	  är	  en	  stor	  brist	  
inom	  genren.	  Ytterligare	  ett	  ord	  som	  fått	  stor	  betydelse	  i	  föreliggande	  studie	  är	  klave,	  
den	  återkommande	  rytmiska	  nyckeln	  som	  gör	  att	  musiken	  låter	  som	  den	  ska.	  Om	  stråk-‐
tekniken	  är	  hjärtat	  i	  fiolspelet	  kan	  klaven	  nästan	  ses	  som	  hjärtat	  i	  stråktekniken	  inom	  
folkmusikgenren.	  
	  
Allt	  som	  ovan	  presenterats	  har	  slutligen	  resulterat	  i	  föreliggande	  studies	  modell	  med	  
musiklärarnas	  kulturella	  verktygslådor	  som	  är	  beroende	  av	  vilken	  genre	  musikläraren	  
vanligtvis	  tillhör,	  vem	  hen	  undervisar	  och	  vad	  som	  undervisas.	  Detta	  bildar	  en	  modell	  av	  
det	  musikaliska	  lärandet.	  
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6	  Diskussion	  	  
I	  detta	  kapitel	  belyses	  resultatet	  i	  relation	  till	  tidigare	  presenterad	  litteratur	  och	  teore-‐
tiskt	  perspektiv.	  Därefter	  förs	  en	  metoddiskussion	  och	  sedan	  tas	  arbetets	  betydelse	  och	  
yrkesrelevans	  samt	  idéer	  om	  framtida	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbete	  upp.	  

6.1	  Resultatdiskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  en	  diskussion	  utifrån	  slutsatser	  som	  dragits	  i	  resultatet	  samt	  
nya	  insikter	  och	  upptäckter	  som	  har	  uppmärksammats	  i	  studien.	  Dessa	  belyses	  i	  relation	  
till	  det	  kulturpsykologiska	  perspektivet	  och	  den	  tidigare	  forskning	  som	  presenterats	  
tidigare	  i	  arbetet.	  De	  teman	  som	  lyfts	  fram	  är	  stråktekniken	  som	  hjälpmedel,	  verktyg	  och	  
hjärtat	  i	  fiolspelet,	  allmängiltig	  eller	  genrespecifik	  teknik,	  teknik	  som	  självklarhet	  eller	  
en	  kamp	  för	  att	  ta	  plats	  samt	  undervisningsstrategier.	  	  

6.1.1	  Stråktekniken	  som	  hjälpmedel,	  verktyg	  och	  hjärtat	  i	  fiolspelet	  
I	  resultatet	  framkommer	  att	  stråktekniken	  verkar	  som	  hjälpmedel,	  verktyg	  och	  som	  
själva	  hjärtat	  i	  fiolspelet.	  Åsikter	  som	  att	  ju	  bättre	  stråkteknik	  fiolspelaren	  har	  desto	  fri-‐
are	  blir	  hen	  att	  växla	  mellan	  genrer	  och	  att	  kunna	  bredda	  sig	  inom	  fiolspelet.	  Vidare	  får	  
fiolspelaren	  med	  bra	  stråkteknik	  möjligheten	  att	  uttrycka	  musiken	  utan	  hinder,	  vilket	  är	  
något	  som	  de	  klassiska	  lärarna	  påpekar.	  I	  intervjuerna	  visade	  det	  sig	  att	  även	  folkmu-‐
siklärarna	  påpekar	  att	  stråktekniken	  är	  något	  av	  det	  absolut	  viktigaste	  för	  fiolspelet	  och	  
dessa	  synsätt	  återfinns	  även	  i	  tidigare	  forskning	  av	  Kunze	  (2007),	  Askenfelt	  (2008)	  och	  
Holgersson	  (2011).	  	  
	  
I	  tidigare	  forskning	  framkommer	  att	  bra	  stråkteknik	  är	  det	  viktigaste	  medlet	  för	  att	  nå	  
musikaliskt	  uttryck	  (Kunze,	  2007).	  I	  föreliggande	  studie	  framgår	  det	  att	  samtliga	  inter-‐
vjupersoner	  ställer	  sig	  lite	  frågande	  till	  vad	  bra	  stråkteknik	  egentligen	  är,	  då	  det	  kan	  
vara	  ett	  svårdefinierat	  begrepp	  att	  använda	  sig	  av.	  Även	  om	  de	  inte	  vill	  använda	  uttryck-‐
et	  enas	  intervjupersonerna	  om	  att	  bra	  stråkteknik	  leder	  till	  ett	  bra	  musikaliskt	  uttryck,	  
att	  volymen	  och	  tonkvalitén	  kan	  formas	  och	  att	  hela	  det	  klingande	  materialet	  på	  så	  vis	  
kan	  skapas.	  Askenfelt	  (2008)	  nämner	  att	  det	  finns	  tre	  grundparametrar	  i	  stråkteknik:	  
stråkhastighet,	  stråkens	  avstånd	  till	  stallet	  och	  stråktryck.	  Samma	  parametrar	  fram-‐
kommer	  även	  i	  föreliggande	  resultat,	  dock	  med	  andra	  benämningar:	  stråkhastighet,	  
stråkens	  placering	  och	  stråkens	  tyngd.	  Holgersson	  (2011)	  skriver	  att	  verktygen	  i	  stråk-‐
tekniken	  är	  avgörande	  för	  det	  klingande	  resultatet	  och	  att	  om	  rätt	  kraft	  i	  stråken	  an-‐
vänds	  så	  klingar	  instrumentet	  bättre.	  Denna	  beskrivning	  kan	  kopplas	  till	  vad	  förelig-‐
gande	  resultat	  kommer	  fram	  till,	  dock	  med	  skillnaden	  att	  begreppet	  tryck	  snarare	  be-‐
nämns	  som	  tyngd.	  Anledningen	  till	  detta	  antyds	  bero	  på	  att	  ordet	  tryck	  kan	  skapa	  spän-‐
ningar	  som	  kan	  bli	  skadliga	  för	  fiolspelaren	  då	  denne	  i	  stället	  bör	  vara	  helt	  avslappnad.	  
Begreppen	  som	  framkommer	  i	  Askenfelt	  (2008)	  och	  i	  föreliggande	  resultat	  kan	  ses	  som	  
tre	  kulturella	  verktyg	  i	  den	  kulturella	  verktygslåda	  som	  Hultberg	  (2009)	  benämner	  i	  sin	  
kulturpsykologiska	  modell.	  
	  
Något	  som	  i	  Kunzes	  (2007)	  studie	  framkommer	  som	  den	  stora	  skillnaden	  genrerna	  
emellan	  är	  att	  folkmusiken	  är	  dansmusik	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  vad	  den	  klassiska	  genren	  
är.	  I	  föreliggande	  resultat	  framkommer	  att	  stråktekniken	  i	  folkmusik	  är	  kopplad	  till	  dan-‐
sen	  och	  rytmen.	  Rytmen	  görs	  av	  stråken	  och	  hela	  98	  %	  av	  folkmusiken	  är	  enligt	  folkmu-‐
siklärarna	  i	  grunden	  dansmusik.	  I	  resultatet	  framkommer	  även	  ett	  nytt	  begrepp	  som	  
används	  för	  att	  förklara	  denna	  rytm	  och	  dess	  vikt,	  nämligen	  klave.	  
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I	  föreliggande	  resultat	  framkommer	  att	  samtliga	  intervjupersoner	  resonerar	  om	  kopp-‐
lingen	  mellan	  stråken	  och	  talets	  funktion	  i	  språket.	  Stråken	  bestämmer	  hur	  artikulation-‐
en	  blir	  och	  den	  hjälper	  fiolspelaren	  att	  forma	  språket	  som	  denne	  pratar.	  Kunze	  (2007)	  
jämför	  också	  tekniken	  med	  ett	  språk	  fyllt	  av	  olika	  dialekter	  och	  variation.	  Ett	  samlings-‐
namn	  för	  vikten	  av	  stråkens	  betydelse	  i	  fiolspelet	  kan	  med	  hänvisning	  till	  föreliggande	  
studies	  resultat	  benämnas	  stråkgrammatik.	  

6.1.2	  Allmängiltig	  eller	  genrespecifik	  teknik	  	  
Föreliggande	  resultat	  antyder	  att	  det	  finns	  stora	  meningsskiljaktigheter	  om	  stråkteknik	  
är	  allmängiltig	  eller	  kan	  ses	  som	  en	  genrespecifik	  teknik.	  Det	  framkommer	  visserligen	  
att	  det	  inte	  finns	  olika	  synvinklar	  på	  teknikens	  vikt	  i	  fiolspelet,	  men	  åsikterna	  går	  skilda	  
vägar	  när	  de	  klassiska	  lärarna	  och	  folkmusiklärarna	  resonerar	  om	  tekniken	  i	  sig	  är	  olik	  
eller	  ej.	  En	  klassisk	  lärare	  antyder	  att	  tekniken	  är	  allmängiltig	  och	  snarare	  bör	  ses	  som	  
en	  grundfysik	  oavsett	  vad	  som	  praktiskt	  sedan	  ska	  utföras.	  Folkmusiklärarna	  anser	  istäl-‐
let	  att	  stråktekniken	  är	  väldigt	  olika	  beroende	  på	  genre	  och	  att	  det	  även	  skiljer	  sig	  inom	  
genrer	  beroende	  på	  stilar.	  Även	  den	  klassiska	  läraren	  menar	  att	  det	  finns	  olika	  stilar	  
inom	  genrerna	  och	  att	  tekniken	  då	  skiljer	  sig,	  vilket	  gör	  att	  denne	  säger	  lite	  emot	  sig	  
själv.	  Kunze	  (2007)	  skriver	  att	  tekniken	  i	  grunden	  är	  densamma	  men	  att	  det	  kan	  finnas	  
olika	  varianter	  inom	  olika	  genrer.	  Det	  skulle	  kunna	  betyda	  att	  den	  klassiska	  läraren	  me-‐
nar	  att	  oavsett	  vilken	  genre	  som	  spelas	  används	  samma	  grundläggande	  teknik	  då	  den	  
vilar	  på	  samma	  grunder.	  	  
	  
Folkmusiklärarna	  antyder	  att	  anledningen	  till	  att	  det	  klingande	  resultatet	  låter	  olika	  är	  
att	  tekniken	  och	  det	  ideal	  som	  eftersträvas	  skiljer	  sig	  åt.	  Här	  är	  Hultbergs	  (2009)	  kultur-‐
psykologiska	  modell	  tydligt	  applicerbar	  då	  modellen	  innebär	  att	  utövarna	  och	  deras	  
verktygslådor	  påverkas	  av	  yttre	  faktorer	  och	  ramar.	  Knudsen	  (1998)	  menar	  att	  bra	  tek-‐
nik	  är	  kopplat	  till	  det	  egna	  idealet	  som	  eftersträvas	  och	  tekniken	  kan	  därför	  inte	  ses	  som	  
något	  generellt	  utan	  snarare	  som	  ett	  resultat	  av	  idealet.	  Hen	  skriver	  uttryckligen	  att	  tek-‐
nik	  inte	  nödvändigtvis	  är	  något	  allmängiltigt.	  Knudsen	  motsäger	  alltså	  helt	  den	  klassiska	  
lärarens	  åsikt	  om	  att	  tekniken	  vore	  allmängiltig.	  Ifall	  tekniken	  vore	  genrespecifik	  går	  det	  
alltså	  inte	  att	  direkt	  överföra	  till	  exempel	  den	  klassiska	  tekniken	  till	  folkmusiken	  även	  
om	  genrernas	  teknik	  påverkar	  och	  påminner	  om	  varandra.	  Folkmusiklärarna	  och	  Knud-‐
sen	  (1998)	  belyser	  att	  det	  som	  är	  gemensamt	  för	  genrerna	  är	  att	  verktyget	  stråken	  an-‐
vänds	  för	  att	  reglera	  dessa	  kulturpåverkade	  ideal.	  Det,	  antyder	  folkmusiklärarna,	  är	  
också	  det	  enda	  som	  är	  lika	  i	  tekniken,	  vilket	  stämmer	  bra	  med	  det	  som	  Kunze	  (2007)	  
skriver,	  nämligen	  att	  tekniken	  används	  på	  olika	  sätt	  inom	  folkmusik	  och	  klassisk	  musik	  i	  
flera	  avseenden	  då	  det	  finns	  vissa	  musikaliska	  skillnader	  mellan	  genrerna.	  
	  
I	  resultatet	  framkommer	  svar	  som	  på	  ett	  intressant	  sätt	  kan	  kopplas	  till	  Hultbergs	  
(2009)	  kulturpsykologiska	  modell.	  Hultberg	  menar	  att	  verktyg	  på	  förhand	  definierar	  
individers	  handlingar	  inom	  den	  ram	  som	  de	  sätter	  för	  sitt	  lärande	  utifrån	  sina	  respek-‐
tive	  erfarenheter,	  förutsättningar	  och	  förväntningar.	  Beroende	  på	  vilken	  intervjuperson	  
som	  talar	  kan	  de	  generella	  verktygen	  alltså	  vara	  genrespecifika	  eller	  allmängiltiga.	  
Grundtanken	  är,	  enligt	  Hultberg,	  att	  den	  musikaliska	  bakgrund	  som	  personen	  i	  fråga	  har	  
med	  sig	  i	  vardagen,	  musikerns	  erfarenheter	  och	  de	  kulturella	  redskap	  som	  används,	  gör	  
denne	  förtrogen	  med	  en	  viss	  musikstil.	  Dessa	  påverkar	  sedan	  det	  egna	  musicerandet	  och	  
i	  föreliggande	  studie	  tekniken,	  vilket	  inte	  stämmer	  ifall	  tekniken	  vore	  oberoende.	  
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Björlin	  (2010)	  påpekar	  att	  de	  speltekniska	  skillnaderna	  mellan	  genrerna	  är	  tydliga	  och	  
att	  det	  arbetas	  annorlunda	  med	  stråktryck,	  betoningar	  och	  stråkdisponering	  beroende	  
på	  genre.	  Detta	  var	  också	  de	  tre	  grundparametrarna	  i	  fiolspelets	  stråkteknik	  som	  fram-‐
kom	  i	  föreliggande	  resultat.	  Det	  kan	  ses	  som	  intressant	  att	  de	  klassiska	  lärarna	  och	  
folkmusiklärarna	  är	  eniga	  om	  de	  viktigaste	  stråkparametrarna,	  men	  att	  åsikterna	  skiljer	  
sig	  i	  att	  de	  är	  annorlunda	  beroende	  på	  genre.	  Begreppen	  som	  kan	  ses	  som	  tre	  kulturella	  
verktyg	  i	  den	  kulturella	  verktygslådan	  skulle	  alltså	  kunna	  vara	  påverkningsbara	  bero-‐
ende	  på	  vem	  som	  utövar	  dem	  och	  vad	  som	  ska	  utövas	  eller	  inte.	  	  	  	  

6.1.3	  Teknik	  som	  självklarhet	  eller	  en	  kamp	  för	  att	  ta	  plats	  	  
I	  föreliggande	  resultat	  framkommer	  att	  de	  grundläggande	  stråkarterna	  är	  fem	  respek-‐
tive	  tio	  beroende	  på	  vilken	  genre	  lärarna	  kommer	  ifrån.	  Vidare	  antyder	  de	  klassiska	  lä-‐
rarna	  att	  de	  tekniker	  som	  de	  nämner	  är	  självklara.	  Deras	  sätt	  att	  presentera	  de	  grund-‐
läggande	  stråkarterna	  ger	  ett	  intryck	  av	  ett	  synsätt	  där	  stråkarterna	  får	  en	  aura	  av	  själv-‐
klarhet.	  I	  resultatet	  framkommer	  ingen	  förklaring	  till	  varför	  dessa	  är	  grundläggande	  och	  
något	  som	  här	  blir	  intressant	  att	  belysa	  är	  att	  benämningen	  på	  en	  av	  stråkarterna	  skiljer	  
sig	  åt	  mellan	  de	  klassiska	  lärarna,	  nämligen	  staccato	  och	  spiccato.	  Varför	  nämnde	  de	  
olika	  typer	  av	  stråkarter?	  Kanske	  använder	  de	  olika,	  kanske	  är	  det	  bara	  en	  tillfällighet	  
att	  de	  nämner	  olika	  i	  och	  med	  att	  dessa	  två	  stråkarter	  är	  så	  pass	  lika.	  Detta	  skulle	  kunna	  
tyda	  på	  att	  det	  är,	  vad	  Hultberg	  (2009)	  skulle	  kalla,	  musikers	  eget	  kunnande	  och	  förtro-‐
genhet	  som	  spelar	  in	  på	  vilka	  verktyg	  som	  används	  ur	  den	  kulturella	  verktygslådan.	  Då	  
båda	  lärarna	  är	  verksamma	  i	  samma	  genre	  är	  det	  inte	  den	  yttre	  påverkande	  faktorn,	  vil-‐
ken	  genre	  lärarna	  tillhör,	  som	  påverkar	  om	  läraren	  använder	  staccato	  eller	  spiccato	  utan	  
snarare	  individuella	  förväntningar	  och	  strategier.	  
	  
De	  klassiska	  lärarna	  uttrycker	  att	  de	  mest	  grundläggande	  stråkarterna	  gäller	  i	  alla	  gen-‐
rer	  då	  de	  är	  grundläggande	  stråkarter	  för	  att	  kunna	  spela	  fiol	  överhuvudtaget.	  Skulle	  
detta	  vara	  vedertaget	  innebär	  det	  att	  stråkarter	  är	  något	  som	  i	  den	  kulturella	  verktygs-‐
lådan	  inte	  påverkas	  av	  den	  musikkulturella	  inramningen	  som	  Hultberg	  (2009)	  beskri-‐
ver.	  I	  intervjuerna	  med	  folkmusiklärarna	  framkommer	  dock	  inte	  de	  stråkarter	  som	  de	  
klassiska	  lärarna	  nämner,	  vilket	  tyder	  på	  att	  verktygslådan	  består	  av	  olika	  verktyg	  bero-‐
ende	  på	  genre.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  folkmusiklärarna	  har	  ett	  större	  och	  vidare	  begrepp	  
på	  vad	  som	  är	  grundläggande	  stråkarter	  än	  de	  klassiska	  lärarna	  har.	  De	  klassiska	  lärarna	  
nämner	  stråkteknikerna	  som	  den	  grund	  den	  klassiska	  musiken	  bygger	  på,	  medan	  folk-‐
musiklärarna	  specificerar	  stråktekniker	  som	  är	  grundläggande	  för	  att	  det	  ska	  låta	  folk-‐
musik	  om	  det	  som	  spelas.	  En	  annan	  anledning	  skulle	  kunna	  vara	  det	  som	  folkmusiklä-‐
rarna	  belyser,	  nämligen	  att	  folkmusiken	  till	  stor	  del	  saknar	  generella	  definitioner	  och	  
benämningar	  på	  sin	  teknik,	  då	  det	  som	  Knudsen	  (1998)	  förklarar,	  historiskt	  sett	  aldrig	  
förekommit	  några	  teknikövningar	  i	  folkmusiken.	  Tekniken	  har	  istället	  automatiskt	  följt	  
med	  genom	  att	  musikern	  spelar.	  	  
	  
Att	  teknik	  är	  något	  som	  automatiskt	  följer	  med	  vid	  lärandet	  av	  musiken	  motsätter	  sig	  en	  
folkmusiklärare	  i	  resultatet	  som	  resonerar	  kring	  att	  folkmusikvärlden	  skulle	  må	  bättre	  
av	  att,	  liksom	  den	  klassiska	  världen,	  ha	  folkmusikaliska	  fiolskolor	  som	  tar	  upp	  specifika	  
stråktekniker	  för	  genren	  och	  hur	  de	  går	  till	  och	  när	  de	  ska	  användas.	  Avsaknaden	  av	  
nedtecknat	  och	  tryckt	  material	  som	  tar	  upp	  grunderna	  i	  folkmusikfiolspelet	  menar	  hen	  
gör	  det	  svårt	  för	  genren.	  Detta	  skulle	  kunna	  vara	  en	  anledning	  till	  att	  de	  klassiska	  lärar-‐
na	  antyder	  att	  de	  grundläggande	  stråken	  är	  generella	  för	  alla	  genrer,	  då	  de	  kanske	  inte	  
är	  medvetna	  om	  att	  det	  finns	  specifika	  stråkarter	  i	  folkmusiken.	  Kanske	  skulle	  Hultberg	  
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(2009)	  förklara	  detta	  med	  att	  de	  klassiska	  lärarna	  har	  individuella	  förväntningar	  på	  
folkmusikgenren	  som	  sedan	  inte	  stämmer	  överens	  med	  folkmusikernas	  kunnande	  och	  
förtrogenhet.	  Som	  framgår	  i	  föreliggande	  resultat	  pratas	  det	  generellt	  ganska	  lite	  om	  det	  
eftersom	  musiken	  ofta	  inte	  finns	  nedtecknad.	  
	  
Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  de	  mest	  grundläggande	  stråkarterna	  blir	  tio	  respektive	  fem	  till	  
antalet	  och	  att	  ingen	  av	  de	  stråkarter	  som	  tillhör	  den	  ena	  genren	  nämns	  vara	  grundläg-‐
gande	  av	  lärare	  från	  den	  andra	  genren.	  Att	  stråktekniken	  skulle	  vara	  allmängiltig	  och	  
inte	  genrespecifik	  belyses	  bara	  av	  den	  klassiska	  läraren.	  Kanske	  är	  det	  som	  Kunze	  
(2007)	  förklarar	  att	  till	  skillnad	  från	  den	  folkmusikaliska	  genren	  har	  flera	  av	  de	  etable-‐
rade	  klassiska	  fiolskolorna	  separata	  teknikövningar.	  Det	  visas	  även	  tydliga	  exempel	  på	  
”rätt	  och	  fel”	  avseende	  stråktekniken	  som	  Wohlert	  (2008)	  beskriver	  och	  det	  har	  i	  den	  
klassiska	  genren	  alltid	  lagts	  stor	  vikt	  vid	  teknisk	  träning	  till	  skillnad	  från	  i	  folkmusikgen-‐
ren	  där	  fokus	  tidigare	  har	  varit	  på	  att	  tillägna	  sig	  musik	  och	  få	  teknik	  på	  köpet.	  I	  den	  
klassiska	  musiken	  finns	  det	  begrepp	  och	  erkända	  benämningar	  för	  tekniker	  medan	  det	  i	  
folkmusikgenren	  är	  så	  nytt	  att	  lära	  ut	  på	  annat	  sätt	  än	  via	  gehör	  att	  det	  sällan	  pratas	  om	  
det.	  När	  chansen	  väl	  kommer	  vill	  kanske	  folkmusikerna	  visa	  att	  de	  faktiskt	  också	  har	  
flera	  olika	  tekniker	  av	  värde	  så	  att	  det	  snarare	  blir	  en	  kamp	  om	  att	  ta	  plats.	  

6.1.4	  Undervisningsstrategier	  	  
I	  intervjuerna	  visade	  det	  sig	  att	  undervisningsstrategierna	  ser	  väldigt	  lika	  ut	  oavsett	  lä-‐
rare	  och	  genre.	  I	  tidigare	  forskning	  framkom	  begreppen	  stråktryck,	  betoning,	  dispone-‐
ring	  och	  dynamik	  som	  sågs	  som	  de	  mest	  relevanta	  att	  undervisa	  gällande	  stråkteknik.	  
Dessa	  fyra	  begrepp	  kan	  i	  enlighet	  med	  Hultbergs	  (2009)	  kulturpsykologiska	  modell	  ses	  
som	  verktyg	  som	  används	  i	  föreliggande	  studies	  verktygslåda	  oavsett	  vilken	  genre,	  kul-‐
turell	  inramning,	  läraren	  tillhör.	  Som	  tidigare	  nämnts	  framkommer	  det	  i	  resultatet	  att	  
intervjupersonerna	  snarare	  använder	  begreppet	  tyngd,	  speciellt	  i	  undervisningssam-‐
manhang	  för	  att	  undvika	  att	  hitta	  på	  speciella	  rörelser	  som	  endast	  används	  i	  fiolspelet	  
och	  inte	  i	  vardagsmiljön.	  Intervjupersonerna	  resonerar	  kring	  armens	  verkliga	  tyngd	  och	  
vikten	  av	  att	  utgå	  ifrån	  den	  i	  undervisningen.	  Kunze	  (2007)	  menar	  att	  det	  snarare	  är	  till-‐
vägagångssättet	  som	  skiljer	  sig	  och	  inte	  användandet	  eller	  icke	  användandet	  av	  teknik	  
mellan	  genrerna.	  Detta	  kan	  tydligt	  kopplas	  till	  Hultbergs	  (2009)	  modell	  där	  det	  finns	  en	  
verktygslåda	  som	  krävs	  för	  att	  triangeln	  ska	  bli	  fulländad,	  att	  undervisning	  ska	  kunna	  
ske	  och	  att	  musikaliskt	  lärande	  genom	  musicerande	  ska	  kunna	  ske.	  I	  föreliggande	  resul-‐
tat	  visas	  dock	  att	  tillvägagångssätten	  inom	  genrerna	  men	  även	  över	  genregränserna	  på-‐
minner	  om	  varandra.	  Intervjupersonernas	  övergripande	  undervisningsstrategier	  kan	  
ses	  som	  snarlika	  där	  det	  handlar	  om	  att	  fiolspelaren	  inte	  ska	  vara	  spänd	  men	  i	  resultatet	  
framkommer	  skillnader	  i	  metoden	  att	  nå	  dit.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  fysiskt	  känna	  ar-‐
mens	  verkliga	  tyngd	  med	  hjälp	  av	  möbler	  i	  rummet	  eller	  en	  föreställd	  bild	  av	  en	  apa	  som	  
slänger	  sig	  upp	  i	  en	  lian	  och	  sedan	  bara	  hänger	  där	  och	  dinglar	  helt	  avslappnat	  och	  att	  
armen	  då	  får	  ett	  ”aphäng”.	  	  
	  
Då	  tillvägagångssätten	  presenterade	  i	  föreliggande	  resultat	  ändock	  skiljer	  sig	  lite	  kan	  
här	  dras	  en	  koppling	  till	  att	  vilken	  genre	  läraren	  tillhör	  kan	  ses	  som	  en	  yttre	  påverkande	  
faktor	  eller	  inramning	  för	  hur	  hen	  använder	  den	  kulturella	  verktygslådan	  snarare	  än	  
icke	  användandet	  av	  tekniken	  i	  verktygslådan..	  I	  Hultbergs	  (2009)	  modell	  är	  tillväga-‐
gångssättet	  också	  beroende	  av	  inramning,	  lärare	  eller	  musiker	  och	  dess	  personliga	  till-‐
vägagångssätt	  och	  dennes	  individuella	  strategier	  samt	  vilken	  elev	  som	  undervisas,	  vilket	  
även	  kan	  ses	  i	  den	  egenhändigt	  konstruerade	  modellen	  (figur	  4).	  	  
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I	  föreliggande	  resultat	  framkommer	  att	  alla	  intervjupersoner	  arbetar	  med	  att	  involvera	  
stråktekniken	  i	  all	  fiolundervisning.	  Samtliga	  intervjupersoner	  resonerar	  kring	  att	  de	  
använder	  sig	  av	  både	  separata	  teknikövningar	  och	  teknikövningar	  kopplat	  till	  den	  musik	  
som	  spelas	  för	  tillfället.	  Appliceras	  Hultbergs	  (2009)	  modell	  här	  syns	  en	  koppling	  till	  att	  
beroende	  på	  vilken	  musik,	  genre	  eller	  stil	  som	  ska	  undervisas	  så	  används	  olika	  teknik-‐
övningar	  ur	  verktygslådan	  som	  passar	  för	  just	  den	  musiken.	  Folkmusiklärarna	  resonerar	  
kring	  vikten	  av	  att	  ha	  separata	  teknikövningar	  även	  om	  det	  historiskt	  sätt	  inte	  varit	  det	  
vanliga,	  menar	  Knudsen	  (1998).	  Andersson	  (2014)	  skriver	  att	  teknik	  generellt	  är	  tråkigt	  
och	  att	  det	  fungerar	  bättre	  att	  använda	  sig	  av	  låtmaterial	  som	  berör	  tekniken	  som	  ska	  
övas.	  Denna	  metod	  antyds	  i	  resultatet	  vara	  väl	  utarbetad	  hos	  alla	  intervjupersoner	  till	  
viss	  grad	  men	  det	  Andersson	  inte	  verkar	  ha	  tänkt	  på	  är	  att	  låtarna	  kan	  bli	  uttjatade	  och	  
förstörda,	  vilket	  en	  folkmusiklärare	  antyder	  i	  resultatet	  och	  förespråkar	  separata	  öv-‐
ningar.	  
	  
Intervjupersonerna	  i	  föreliggande	  studie	  använder	  sig	  av	  material	  hämtat	  ifrån	  klassiskt	  
inriktade	  fiolskolor	  men	  formar	  det	  utifrån	  den	  genre	  de	  tillhör.	  Här	  spelar	  alltså	  lära-‐
rens	  förtrogenhet	  och	  genrens	  inramning	  roll	  för	  hur	  läraren	  arbetar	  med	  materialet	  
oavsett	  vilken	  musikstil	  materialet	  ursprungligen	  tillhör.	  Samtliga	  intervjupersoner	  kon-‐
struerar	  eget	  material.	  Att	  folkmusiker	  tar	  hjälp	  av	  klassiskt	  material	  har	  förekommit	  
ända	  sedan	  1800-‐talet	  menar	  Ling	  (1989).	  Även	  här	  är	  det	  alltså	  tillvägagångssättet	  av	  
användningen	  av	  materialet	  som	  skiljer	  sig	  snarare	  än	  materialet	  i	  sig.	  De	  klassiska	  lä-‐
rarna	  använder	  sig	  generellt	  mest	  av	  tryckt	  material	  som	  noter	  medan	  folkmusiklärarna	  
generellt	  använder	  sig	  mest	  av	  material	  som	  lärs	  ut	  på	  gehör.	  

6.2	  Metoddiskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  en	  diskussion	  byggd	  på	  reflektion	  över	  föreliggande	  studies	  me-‐
todval	  samt	  design	  av	  studien.	  	  

6.2.1	  Semistrukturerade	  intervjuer	  och	  komparativ	  design	  
Att	  ha	  använt	  sig	  av	  semistrukturerade	  intervjuer	  som	  metod	  i	  föreliggande	  studie	  har	  
fungerat	  bra.	  Val	  av	  intervjumetod	  byggde	  på	  studiens	  design.	  Som	  Bryman	  (2011)	  skri-‐
ver	  använder	  en	  forskare	  i	  med	  en	  komparativ	  forskningsdesign	  mer	  eller	  mindre	  iden-‐
tiska	  metoder	  för	  att	  studera	  två	  olika	  fall.	  Jag	  förbestämde	  ett	  antal	  huvudteman	  med	  
underfrågor	  som	  var	  samma	  för	  båda	  genrerna,	  vilket	  var	  användbart	  i	  intervjusituat-‐
ionerna.	  Dock	  kände	  jag	  i	  intervjusituationen	  att	  vissa	  frågor	  var	  överflödiga	  i	  ena	  gen-‐
ren	  och	  för	  ytliga	  i	  andra	  genren.	  Jag	  använde	  semistrukturerade	  intervjuer	  då	  studien	  
är	  komparativ.	  Hade	  jag	  haft	  ostrukturerade	  intervjuer	  som	  metod	  tror	  jag	  att	  det	  hade	  
blivit	  näst	  intill	  omöjligt	  att	  jämföra	  genrerna	  på	  samma	  breda	  plan	  som	  nu	  har	  gått	  med	  
den	  använda	  intervjumetoden.	  Personligen	  kändes	  det	  ovant	  att	  inte	  ha	  alla	  frågor	  tyd-‐
ligt	  strukturerade	  då	  jag	  är	  en	  väldigt	  strukturerad	  och	  uppstyrd	  person	  men	  för	  studien	  
funkade	  det	  och	  resultatet	  av	  metoden	  blev	  till	  belåtenhet.	  Bryman	  skriver	  att	  genom	  att	  
jämföra	  fallen	  kan	  nya	  begrepp	  och	  resultat	  framkomma	  i	  intervjuerna,	  vilket	  jag	  tycker	  
blev	  tydligt	  i	  föreliggande	  studie	  då	  ett	  flertal	  nya	  begrepp	  i	  folkmusikgenren	  har	  belysts	  
till	  följd	  av	  intervjuerna.	  
	  
Jag	  tror	  att	  det	  finns	  mycket	  intressant	  fakta	  jag	  kan	  ha	  missat	  i	  undersökningen	  genom	  
att	  semistrukturerade	  frågor	  har	  använts	  och	  att	  intervjupersonerna	  inte	  har	  fått	  
”spåna”	  helt	  fritt	  runt	  ämnet	  stråkteknik,	  men	  då	  min	  ursprungstanke	  var	  att	  jämföra	  
synen	  och	  användningen	  av	  stråkteknik	  i	  klassisk	  musik	  och	  folkmusik	  var	  jag	  som	  fors-‐
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kare	  tvungen	  att	  försäkra	  mig	  om	  att	  det	  genom	  intervjuerna	  skulle	  framkomma	  något	  
som	  gick	  att	  jämföra.	  	  
	  
Det	  är	  möjligt	  att	  jag	  under	  intervjuerna	  inte	  var	  flexibel	  nog	  och	  missade	  att	  följa	  upp	  
eventuella	  spår	  som	  intervjupersonerna	  la	  ut	  som	  kunde	  ha	  varit	  relevanta	  för	  mina	  
forskningsfrågor,	  men	  det	  är	  inget	  jag	  har	  kommit	  på	  i	  transkriberingarna	  att	  jag	  gör.	  	  

6.2.2	  Videoobservation	  som	  metod	  
Jag	  videofilmade	  alla	  intervjuer	  till	  fördel	  för	  att	  kunna	  gå	  tillbaka	  till	  materialen	  och	  
analysera	  det	  i	  detalj,	  vilket	  även	  Bjørndal	  (2005)	  nämner	  som	  en	  stor	  fördel	  med	  vi-‐
deoobservationer.	  Den	  stora	  anledningen	  var	  också	  att	  intervjupersonerna	  praktiskt	  
skulle	  kunna	  visa	  olika	  stråktekniker	  samt	  undervisningsstrategier,	  vilket	  jag	  anser	  var	  
mycket	  relevant	  för	  studien.	  	  
	  
En	  risk	  Bjørndal	  (2005)	  skriver	  om,	  angående	  videoobservation,	  är	  att	  intervjuperso-‐
nerna	  kan	  bli	  negativt	  påverkade	  av	  kameran	  och	  att	  situationen	  blir	  konstlad.	  Detta	  är	  
inget	  jag	  har	  märkt	  av	  i	  föreliggande	  studie	  då	  fokus	  inte	  har	  varit	  att	  jag	  ska	  videofilma	  
dem	  och	  de	  inte	  riktigt	  vet	  varför.	  Jag	  har	  varit	  tydlig	  med	  informationen	  till	  intervjuper-‐
sonerna	  att	  videofilmerna	  endast	  ska	  vara	  till	  för	  mig	  i	  transkriberingen	  och	  för	  att	  få	  en	  
djupare	  förståelse	  i	  ämnet.	  Stråkteknik	  är	  ett	  ämnesområde	  som	  kräver	  fiol	  och	  stråke	  
som	  praktiska	  redskap,	  vilket	  gör	  att	  det	  är	  lättare	  att	  praktiskt	  utföra	  tekniken	  än	  att	  
teoretiskt	  förklara	  den.	  

6.3	  Arbetets	  betydelse	  	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  betydelsen	  som	  arbetet	  kan	  ha	  för	  mig	  och	  andra	  pedagoger,	  
forskare	  spelmän	  och	  musiker.	  
	  
Föreliggande	  studies	  resultat	  har	  gett	  mig	  insikter	  om	  stråkteknik	  jag	  inte	  hade	  innan	  
forskningen	  genomfördes	  och	  det	  resultat	  som	  framkommit	  kan	  komma	  väl	  till	  hands	  i,	  
så	  väl	  min	  som	  andras,	  fiolundervisning.	  	  
	  
Likheter	  och	  skillnader	  mellan	  genrernas	  stråkteknik	  har	  konkretiserats,	  vilket	  under-‐
lättar	  för	  mig	  som	  lärare	  att	  senare	  kunna	  konkretisera	  för	  mina	  elever.	  	  
I	  resultatet	  har	  flera	  metoder	  att	  undervisa	  stråkteknik	  framkommit	  och	  det	  har	  inom	  
folkmusikgenren	  satts	  relevanta	  ord	  på	  stråktekniker	  som	  det	  generellt	  aldrig	  pratas	  om	  
vilket	  underlättar	  undervisning	  enormt.	  	  

6.4	  Fortsatt	  forskning	  	  
Något	  som	  skulle	  ha	  varit	  intressant	  är	  att	  undersöka	  detta	  ämne	  med	  ännu	  fler	  inter-‐
vjupersoner.	  Ämnet	  i	  sig	  är	  väldigt	  brett	  och	  det	  känns	  som	  att	  jag	  har	  skrapat	  på	  ytan	  
och	  fått	  lös	  just	  så	  mycket	  som	  var	  möjligt	  inom	  tidsramen	  och	  mängden	  intervjuperso-‐
ner.	  Det	  känns	  som	  att	  jag	  har	  vaskat	  guld	  och	  funnit	  några	  gram	  men	  inte	  själva	  guld-‐
gruvan	  där	  guldflagorna	  kommer	  ifrån.	  	  
	  
Vid	  fortsatta	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  inom	  området	  stråkteknik	  skulle	  flera	  
genrer	  kunna	  plockas	  in	  för	  mer	  bredd.	  Föreliggande	  studie	  som	  är	  kvalitativ	  hade	  inte	  
som	  syfte	  att	  generalisera	  några	  resultat,	  men	  det	  kunde	  vara	  spännande	  att	  belysa	  äm-‐
nesområdet	  utifrån	  en	  annan	  vinkel.	  Kanske	  med	  ett	  vetenskaps-‐	  och	  kunskapsteore-‐
tiska	  perspektiv	  av	  den	  mer	  kvantitativa	  karaktären,	  där	  syftet	  snarare	  är	  att	  finna	  en	  så	  
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generell	  och	  äkta	  sanning	  om	  hur	  stråkteknik	  fungerar	  som	  möjligt	  istället	  för	  enskilda	  
individers	  syn	  på	  ämnet?	  Därefter	  skulle	  en	  komparativ	  studie	  kunna	  göras	  med	  jämfö-‐
relser	  mellan	  den	  kvantitativa	  och	  den	  föreliggande	  studien.	  	  
	  
Även	  om	  en	  replikation	  av	  föreliggande	  studie	  kan	  vara	  svår	  att	  få	  till	  då	  intervjuperso-‐
nerna	  är	  anonyma,	  kan	  samma	  frågor	  som	  jag	  ställde	  användas	  igen	  då	  dessa	  är	  publice-‐
rade	  och	  möjligheterna	  att	  vidareutveckla	  ämnesområdet	  är	  oändliga.	  
	  
Intresset	  för	  att	  göra	  en	  folkmusikinriktad	  fiolskola	  har	  väckts	  hos	  mig	  och	  resultat	  från	  
föreliggande	  studie	  skulle	  kunna	  ligga	  som	  grund	  för	  hur	  den	  skulle	  kunna	  utvecklas.	  
Folkmusiken	  är	  en	  genre	  där	  avsaknaden	  av	  terminologi	  och	  gemensamma	  uttryck	  för-‐
svårar	  utvecklingen	  i	  dagens	  samhälle	  mer	  än	  att	  den	  bevarar	  de	  gamla	  traditionerna,	  
och	  därför	  ser	  jag	  detta	  som	  ett	  stort	  utvecklingsområde.	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  Information	  om	  samtycke	  
	  
Information	  om	  forskningsstudie!	  
Stråkteknik	  –	  en	  beroende	  eller	  oberoende	  aspekt	  i	  fiolundervisning?	  
	  
Jag	  heter	  Hanna	  och	  går	  sista	  året	  på	  musiklärarlinjen	  med	  huvudinstrument	  fiol	  på	  Mu-‐
sikhögskolan	  Ingesund	  i	  Arvika	  och	  kontaktar	  Dig	  angående	  deltagande	  i	  mitt	  examens-‐
arbete.	  
	  
Jag	  hoppas	  efter	  avslutad	  studie	  ha	  fått	  en	  fördjupad	  förståelse	  i	  ämnet	  stråkteknik	  som	  
jag	  i	  min	  kommande	  yrkesroll	  och	  andra	  lärare	  kan	  dra	  nytta	  av	  i	  klassisk	  och	  folkmusi-‐
kalisk	  fiolundervisning.	  
	  
Jag	  vill	  med	  studien	  ta	  reda	  på	  hur	  stråkteknik	  används	  i	  fiolundervisning	  av	  peda-‐
goger	  inom	  den	  klassiska	  genren	  respektive	  folkmusikgenren.	  
	  
För	  att	  studera	  detta	  kommer	  jag	  att	  göra	  en	  intervjustudie	  som	  videofilmas.	  
	  
Din	  medverkan	  innebär	  att	  intervjuerna	  samt	  videofilmerna	  endast	  kommer	  att	  använ-‐
das	  för	  det	  aktuella	  examensarbetet	  och	  de	  kommer	  att	  förvaras	  så	  att	  ingen	  obehörig	  
kan	  komma	  åt	  dem.	  
	  
Du	  kommer	  att	  garanteras	  anonymitet	  i	  studien.	  Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  du	  kan	  om	  
så	  önskas	  avbryta	  ditt	  deltagande	  i	  studien	  när	  du	  vill.	  
	  
Jag	  vill	  att	  du	  som	  informant	  ger	  ditt	  samtycke	  till	  att	  bli	  intervjuad	  och	  videofilmad,	  ger	  
tillåtelse	  till	  i	  vilka	  sammanhang	  intervjuuttalanden	  och	  videofilmerna	  får	  redovisas	  
samt	  tar	  ställning	  till	  om	  uttalanden	  och	  beskrivna	  handlingar	  i	  intervjuerna	  bör	  vara	  
anonyma	  eller	  ej.	  
	  
	  
	  
Hanna	  Kull	  
Musiklärarstuderande	  
Musikhögskolan	  Ingesund	  
Karlstads	  universitet	  
671	  91	  Arvika	  
Mobil:	  0768-‐102050	  
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Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  intervjuad	  
	  
☐	  	  	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  Nej	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  videoinspelad	  under	  intervjun	  
	  
☐	  	  	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ☐	  Nej	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  tillåter	  att	  videoinspelningarna	  får	  visas	  i	  följande	  sammanhang:	  
	  
☐	  Endast	  för	  forskaren	  själv	  	  
	  
☐	  För	  forskaren	  och	  handledaren	  i	  examensarbetet	  
	  
	  
Jag	  vill	  att	  mina	  beskrivna	  handlingar	  och	  mina	  uttalanden	  i	  intervjuerna	  ska	  vara	  
anonyma	  om	  de	  redovisas.	  	  
	  
☐	  JA	   ☐	  	  Upp	  till	  forskaren	  själv	  
	  
	  
Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  har	  fått	  om	  studien	  är	  tillräcklig.	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
	  
Namn:______________________________________________________________________________________________	  
	  
Lärare	  i	  (ämne):___________________________________________________________________	  
	  
Lärare	  på	  (skola):__________________________________________________________________	  
	  
Ålder:__________________	  	  Antal	  år	  som	  verksam	  lärare:___________________	  
	  
Instrument:________________________________________________________________________________________	  
	  
Huvudsaklig	  hemvist	  inom	  (genreområde):____________________________________________________	  
	  
Datum,	  ort	  och	  namn:____________________________________________________________________________	  
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Bilaga	  2	  Intervjufrågor	  fiolpedagog	  inom	  folkmusik	  
	  

Intervju med 
fiolpedagog inom Folkmusik 

	  
	  
Inledande	  frågor:	  

v Dubbelkolla	  så	  att	  uppgifterna	  på	  intyget	  stämmer.	  
v Vad	  har	  du	  för	  utbildning	  med	  dig?	  

	  
	  
	  
Övergripande	  frågor	  

v Vad	  innebär	  stråkteknik	  för	  dig?	  	  
	  
Vad	  menar	  Du	  med	  ”begreppet”?	  
	  

v Vad	  innebär	  stråkteknik	  i	  folkmusik?	  	  
	  
Finns	  det	  någon	  speciell	  stråkteknik	  	  som	  är	  typisk	  folkmusik?	  
	  

v Det	  finns	  ett	  citat	  som	  lyder	  ”Viktigaste	  redskapet	  för	  att	  nå	  musikaliskt	  uttryck	  
är	  bra	  stråkteknik”	  men:	  
-‐ Vad	  är	  bra	  stråkteknik?	  	  

Visa!	  
-‐ Vad	  är	  dålig	  stråkteknik?	  	  
-‐ Visa!	  

	  
	  
Specifika	  frågor	  

v Hur	  ser	  du	  på	  stråkteknik	  i	  relation	  till	  musikalisk	  gestaltning?	  
	  

v Vad	  sker	  musikaliskt	  i	  spelet	  med	  bra	  stråkteknik?	  
	  

v Vilka	  är	  likheterna/skillnaderna	  i	  stråkteknik	  mellan	  folkmusik	  och	  klassisk	  mu-‐
sik?	  

	  
v Vilka	  är	  de	  mest	  grundläggande	  stråkarterna	  i	  folkmusik?	  

-‐ Visa!	  
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Frågor	  rörande	  undervisning	  
v Här	  kommer	  fyra	  stråktekniksförknippade	  ord,	  hur	  skulle	  du	  undervisa	  dem?	  

Visa!	  
-‐ Stråktryck	  
-‐ Betoningar	  
-‐ Disponering	  
-‐ Dynamik	  

	  
v Hur	  involverar	  du	  stråkteknik	  i	  undervisningen?	  

	  
Hur	  går	  du	  tillväga?	  
	  

v Vad	  för	  material	  använder	  du	  dig	  av	  vid	  undervisning	  av	  stråkteknik?	  

	  
Avslutande	  fråga	  

v Finns	  det	  något	  du	  vill	  tillägga	  om	  stråkteknik?	  
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Bilaga	  3	  Intervjufrågor	  till	  fiolpedagog	  inom	  klassisk	  musik	  
	  

Intervju med 
fiolpedagog inom klassisk musik 

	  
	  
Inledande	  frågor:	  

v Dubbelkolla	  så	  att	  uppgifterna	  på	  intyget	  stämmer.	  
v Vad	  har	  du	  för	  utbildning	  med	  dig?	  

	  
	  
	  
Övergripande	  frågor	  

v Vad	  innebär	  stråkteknik	  för	  dig?	  	  
	  
Vad	  menar	  Du	  med	  ”begreppet”?	  
	  

v Vad	  innebär	  stråkteknik	  i	  klassisk	  musik?	  	  
	  
Finns	  det	  någon	  speciell	  stråkteknik	  	  som	  är	  typisk	  klassisk	  musik?	  
	  

v Det	  finns	  ett	  citat	  som	  lyder	  ”Viktigaste	  redskapet	  för	  att	  nå	  musikaliskt	  uttryck	  
är	  bra	  stråkteknik”	  men:	  
-‐ Vad	  är	  bra	  stråkteknik?	  	  

Visa!	  
-‐ Vad	  är	  dålig	  stråkteknik?	  	  

Visa!	  
	  
	  
Specifika	  frågor	  

v Hur	  ser	  du	  på	  stråkteknik	  i	  relation	  till	  musikalisk	  gestaltning?	  
	  

v Vad	  sker	  musikaliskt	  i	  spelet	  med	  bra	  stråkteknik?	  
	  

v Vilka	  är	  likheterna/skillnaderna	  i	  stråkteknik	  mellan	  klassisk	  musik	  och	  folkmu-‐
sik?	  

	  
v Vilka	  är	  de	  mest	  grundläggande	  stråkarterna	  i	  klassisk	  musik?	  

-‐ Visa!	  
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Frågor	  rörande	  undervisning	  
v Här	  kommer	  fyra	  stråktekniksförknippade	  ord,	  hur	  skulle	  du	  undervisa	  dem?	  

Visa!	  
-‐ Stråktryck	  
-‐ Betoningar	  
-‐ Disponering	  
-‐ Dynamik	  

	  
v Hur	  involverar	  du	  stråkteknik	  i	  undervisningen?	  

	  
Hur	  går	  du	  tillväga?	  
	  

v Vad	  för	  material	  använder	  du	  dig	  av	  vid	  undervisning	  av	  stråkteknik?	  
	  
Avslutande	  fråga	  

v Finns	  det	  något	  du	  vill	  tillägga	  om	  stråkteknik?	  
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Bilaga	  4	  Grundläggande	  stråkarter	  i	  folkmusik	  
	  

Ordlista för stråkarter i  
Folkmusik - bokstavsordning 

	  
v Chops	  

Modernt	  fenomen	  som	  växer	  sig	  starkare	  för	  var	  dag	  men	  kommer	  ursprungligen	  
från	  den	  amerikanska	  folkmusiken.	  Ett	  sätt	  att	  använda	  fiolen	  som	  ett	  rytmiskt	  
kompinstrument	  där	  stråkade	  toner	  och	  chops,	  stopptoner,	  blandas.	  Påminner	  
om	  gitarr.	  Det	  finns	  flera	  sätt	  att	  göra	  chops,	  ock	  ett	  är	  med	  raka	  fingrar	  och	  en	  
stel	  hand	  med	  vilka	  stråken	  har	  en	  riktning	  neråt	  och	  bortåt	  från	  stallet	  och	  lan-‐
dar	  på	  strängen	  utan	  att	  fortsätta	  dra	  en	  ton.	  Ljudet	  blir	  kantigt	  (Folkmusiklärare	  
2).	  
	  

v Daj-‐stråk	  
Vad	  som	  ofta	  allmänt	  kallas	  gungstråk.	  Ger	  en	  märkbar	  kant	  på	  tonstarten	  likt	  en	  
betoning	  med	  hjälp	  av	  att	  underarmens	  tyngd	  släpps	  på	  och	  hämtas	  upp	  igen.	  Lå-‐
ter	  wou-‐wou-‐wou	  eller	  daj-‐daj-‐daj.	  Det	  går	  att	  göra	  stora	  och	  små	  rörelser	  samt	  
enkel-‐	  eller	  dubbelsträngs	  Daj-‐stråk	  samt	  flera	  Daj	  på	  ett	  och	  samma	  stråk.	  Ett	  
stråk	  som	  är	  släkt	  med	  Rullstråken	  (Folkmusiklärare	  2).	  

	  
v Dubbelsträngat	  

En	  öppen	  strängläggs	  till,	  till	  strängen	  där	  melodin	  går.	  Axeln	  befinner	  sig	  i	  ett	  
läge	  där	  två	  strängar	  träffas	  samtidigt.	  Stråken	  ligger	  tyngre	  på	  den	  strängen	  med	  
melodin	  och	  lite	  lösare	  på	  den	  strängen	  som	  är	  extra,	  vilken	  kan	  kallas	  bordun-‐
sträng	  (Folkmusiklärare	  1).	  

	  
v Fingerstråk	  

Stråk	  som	  kan	  används	  när	  det	  går	  fort.	  Stråket	  sätts	  i	  fingrarna	  istället	  för	  arm-‐
bågen	  eller	  axeln	  då	  dessa	  delar	  är	  mycket	  långsammare.	  Handryggen	  ska	  inte	  
peka	  uppåt	  mot	  taket,	  utan	  vrid	  ställe	  höger	  arm	  som	  om	  du	  spontant	  skulle	  kolla	  
på	  klockan,	  och	  där	  har	  armen	  hamnar	  i	  rätt	  vinkel.	  Lillfingret	  ska	  vara	  böjt	  och	  
pekfingrets	  kontaktpunkt	  mot	  stråken	  bör	  vara	  utanför	  den	  innersta	  knogen	  så	  
att	  inte	  utväxlingen	  blir	  för	  liten.	  Stråken	  sitter	  i	  fingerlederna	  i	  ett	  samarbete	  
med	  handleden	  och	  gör	  att	  snabba	  passager	  kan	  spelas	  länge	  utan	  att	  fiolspelaren	  
blir	  trött	  (Folkmusiklärare	  2).	  
	  

v Gungstråk	  
En	  ton	  med	  rundad	  form	  på	  betoningen.	  Kopplas	  till	  nedåtkänslan	  i	  dansen.	  Ar-‐
mens	  tyngt	  släpps	  på	  vid	  tonstarterna	  (Folkmusiklärare	  2).	  	  
	  

v Jerri-‐Jerri	  
Ett	  stråk	  som	  används	  mycket	  i	  finsk	  folkmusik.	  Ett	  tvådelat	  stråk	  med	  en	  ton	  
med	  svag	  tonstart	  och	  en	  svällande	  ton,	  nästan	  som	  en	  accent,	  mitt	  i	  stråket	  som	  
är	  starkare.	  Låter	  diiiAA…	  diiAA…	  eller	  jeRRI..	  jeRRI	  (Folkmusiklärare	  2).	  
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v Ormtungsstråk	  
Används	  mest	  i	  Bingsjö-‐musik	  som	  ett	  ornament	  utvecklat	  av	  Påhl	  Olle.	  	  
Se	  exempel	  på:	  https://www.youtube.com/watch?v=yjoktjuMceI	  (Folkmusiklä-‐
rare	  1).	  

	  	  
v Polskestråk	  

Grundstråket	  i	  polska	  som	  funnits	  så	  länge	  folkmusiker	  har	  spelat	  polska.	  Även	  
kallat	  polskeklave,	  då	  stråket	  bygger	  på	  polskerytmen.	  	  
Taktslagen:	  1,	  2	  å,	  3	  å	  	  	  	  	  	  1,	  2	  å,	  3	  å	  	  	  	  	  	  
Betonas	  i:	  	  	  	  ner,	  upp	  upp,	  neeer,	  upp	  	  	  	  	  	  	  ner,	  upp	  upp,	  neeer	  upp	  (Folkmusiklä-‐
rare	  1).	  

	  
v Rullstråk	  

En	  stråkart	  som	  finns	  i	  flera	  andra	  genrer	  som	  görs	  med	  en	  grundrörelse	  i	  axeln	  
med	  fast	  armbåge	  och	  handled	  i	  riktning	  ner	  mot	  golvet	  och	  upp	  mot	  taket.	  Det	  
finns	  flera	  kombinationer	  av	  rullstråk	  och	  vanliga	  inom	  folkmusiken	  är	  
Tvåsträngsrullstråk	  med	  fyra	  toner,	  Tresträngsrullstråk	  med	  sex	  toner	  och	  Tre-‐
strängsrullstråk	  med	  fyra	  toner.	  Kombinationer	  av	  två-‐	  och	  tresträngsrullstråk	  
förekommer	  också	  (Folkmusiklärare	  2).	  

	  
v Svängstråk	  

Stråk	  för	  att	  öva	  danssväng	  på	  lös	  sträng	  utan	  melodi.	  Övar	  riktningarna,	  beto-‐
ningar,	  accenter	  och	  känslan	  i	  kroppen	  i	  olika	  sväng	  utan	  den	  faktiska	  svängme-‐
lodin.	  Används	  för	  att	  hjälpa	  till	  att	  hitta	  danssvänget	  i	  melodierna	  och	  inte	  bara	  
tonerna	  (Folkmusiklärare	  2).	  
	  

	  


