
 

 Kurs: FG1300 Självständigt arbete 
(ämnesdidaktik), KPU, 15 hp  

2020 

Examen: Kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) gällande 
Ämneslärarprogram med inriktning mot 
gymnasieskolan, 90 högskolepoäng 

Institutionen för Musik, pedagogik och 
samhälle (MPS) 

Handledare: David Thyrén 

 

 

   

Mikael Fall 

Det diatoniska munspelet 

En fenomenografisk studie om hur munspelare lär sig 
spela böjningstoner 



 

 

Abstract 

Denna studie fokuserar på inlärningsprocessen rörande böjningstoner på diatoniskt munspel. 

Studien är grundad i tidigare forskning om munspel och munspelares kunskapsutveckling och 

har genomförts med en fenomenografisk ansats. Det empiriska materialet består av intervjuer 

med tre munspelare: en lärare, en elev och en frilansmusiker. De frågor som ställdes till 

informanterna fokuserar på hur de lärde sig tekniken att böja toner, och hur specifika 

speltekniska framsteg samt andra erfarenheter påverkade dem i inlärningsprocessen. 

Undersökningens resultat visar att böjningstoner på diatoniskt munspel är en teknik som kan 

beskrivas, av till exempel lärare, men som fram för allt måste kännas fram av den som lär sig 

för att effekten ska uppkomma och utvecklas till en färdighet. I samband med att någon lär sig 

böjningstoner samverkar flera aspekter, som munspelarens förmåga att experimentera själv 

och att imitera andra. En annan aspekt som kan påverka är hur den lärande uppfattar och 

tolkar beskrivningar från andra. Dessutom har det betydelse i vilken position på ett diatoniskt 

munspel som en ton böjs då förutsättningarna för att böja toner skiljer sig mellan olika 

positioner. Undersökningen visar också att böjningstoner på diatoniskt munspel bidrar till att 

instrumentet får större möjligheter, inte bara tonmässigt och harmoniskt utan även 

konstnärligt uttrycksmässigt. 

Nyckelord: munspel, lärande, böjningstoner, experimenterande, didaktik, pedagogik  
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Inledning  
Som liten växte jag upp med min pappas skivsamling som genomgående var traditionell jazz 

och 50-talsrock n’ roll. Hans spelade själv piano och redan som nyfödd matades jag med den 

typen av musik. Jag blev i efterhand fascinerad av blue notes. Alltså toner som glider upp 

eller ned, för att förstärka en känsla i musiken. Det kan vara från en djup melankolisk röst, ett 

klagande glissando från en slide guitar, eller från sordinerade jazztrumpetare som nästan 

gråter fram sina fraser.   

Som 9-åring övertalades jag av min far att jag skulle spela klarinett. Han hade nog en 

förhoppning av att jag skulle bli den nya Benny Goodman eller Acker Bilk. Det närmsta jag 

dock fick spela som var i stil med deras typ av musik var en barnlåt som hette Barnens Blues 

(Gummesson, 1997). Men jag fortsatte med klarinetten och kom så småningom in på 

musiklinjen på gymnasiet.  

Under den första konserten som skolan arrangerade skulle jag spela låten Streets of London 

(McTell, 1969) tillsammans med en gitarrist i min klass. Jag var så nervös att jag var tvungen 

att be lärarna om att få slippa spela stycket, vilket jag fick. När jag lugnat ner mig så satte jag 

mig bland publiken och där fick jag höra en blueslåt framföras live för första gången. Det var 

en kille från klassen över mig som spelade Stevie Ray Vaughan’s instrumentala Scuttle Buttin 

(1981) och jag blev helt tagen. Världen stannade och jag bara satt där helt uppslukad och 

tänkte: Det här är den musiken jag vill spela! Stilen påminde om den tidiga typen av 

jazzmusik som jag hade växte upp med men det han spelade var mer rått. Och det tyckte jag 

om!  

När jag kom hem hittade jag ett gammalt munspel som jag hade fått ett par år tidigare. Jag 

hade bett min far om att få ett bluesmunspel och det fick jag. Men när jag försökte spela det 

lät det som folkmusik. De toner som jag ville spela, det som gjorde att det lät bluesigt, gick 

inte att hitta på instrumentet. Besviken stoppade jag tillbaka munspelet i lådan. Men efter att 

ha hört min klasskamrat spela bluesgitarr den där kvällen ville jag försöka igen.  

Jag låg i min säng och tittade på en gammal videoinspelning med Chuck Berry. Han spelade 

låten Reelin’ and Rockin’ (1958) tillsammans med skådespelaren Bruce Willis som spelade 

munspel. Någonstans hade jag hört att jag behövde böja noterna på munspelet för att få det att 

låta bluesigt. Jag hade ingen aning om hur jag skulle bära mig åt för att lyckas. Jag prövade att 
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andas in och sedan blåsa ut luften i takt till musiken. Jag märkte då att det var i samma tonart 

som musiken som spelades på tv:n och det var inte i tonarten som munspelet var stämt i utan i 

dominanttonartens tonart. Sedan försökte jag spela en enskild ton och medans jag gjorde det 

så sköt jag den bakre delen av min tunga upp i gommen. Då hörde jag plötsligt att tonen jag 

spelade böjdes ner, dvs sänktes till en annan ton, en ton som lät bluesig. Jag flög upp från min 

säng och slog huvudet i det lutande taket och skrek rakt ut: Äntligen - jag kan det! Exalterad 

och överlycklig försökte jag med andra toner genom andra hål på munspelet och det 

fungerade igen. Den ena tonen bluesigare än den andra. Jag hade hittat det sound och uttryck 

jag hade letat efter och har sedan dess aldrig kunnat sluta spela. 

Sedan den dagen har jag spelat instrumentet i närmare 17 år och jag har undervisat om 

instrumentet i mer än 8 år. För att beskriva denna osynliga teknik för mina elever använder 

jag talet med vokaler, konsonanter och stavelser samt handrörelser, ljudexempel och ibland 

försöker jag rita upp figurer på tavlan. Dessa pedagogiska hjälpmedel har jag fått ta del av 

under min högskoleutbildning på LTU via min dåvarande munspelslärare Mikael Bäckman 

men också från litteratur och genom medverkande på workshops i Tyskland och USA.   

Instrumentet: En del av instrumentalisten  

Jag har alltid undrat vad som ledde mig till detta tillstånd av kreativitet. Något hände med mig 

den dagen när jag kunde böja noter på munspel. Jag hade aldrig improviserat före den dagen 

och jag hade alltid spelat tonerna på som stod skrivna i notbladen. Howard Levy, en 

munspelspionjär på det diatoniska munspelet, sade detta när lyckades böja en ton för första 

gången: ”All of the sudden, the blues opens up right in front of you like you’ve opened up a 

door to a new world” (Levy, 2012).  Jag kan verkligen känna igen mig i hans beskrivning. Det 

var som att hitta ett nytt hem eller rum i musiken. Alla mina bekymmer om vem jag var och 

vad jag skulle göra med mitt liv bara försvann. Even Ruud har beskrivit det så här i sin bok 

Musikk og identitet där han menar att musiken blir ett sätt att kanalisera och ventilera känslor 

(Ruud, 2013) vilket jag också kan känna igen mig i. Det kändes också som att instrumentet 

och genren blev en del av mig, en del av mig jag ville representera inför andra och framför 

allt på scenen. Jag ser en likhet i den beskrivningen med det som den brittiske musikologen 

Nicholas Cook skrev i sitt arbete Music: A Very Short Introduction: ”In today’s world, 

deciding what music to listen to is a significant part of deciding and announcing to people not 

just who you “want to be”…but who you are.” (Cook, 1998, s. 5)  
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Experimentering och imitation 

De mest revolutionerade speltekniska genombrotten på det diatoniska munspelet har gjorts i 

USA. Över en million av den populära munspelsmodellen Marine Band, från den tyska 

tillverkaren Hohner, såldes varje år under den senare delen av 1920-talet (Häffner & Wagner, 

1993) och enligt en forskningsartikel från mitten av sextiotalet (Gaskill, 1967) uppskattas att 

det mellan 1830 till 1967 har det funnits ungefär 40 miljoner munspelare i USA. Tack vare 

det låga priset på diatoniska munspel har instrumentet varit tillgängligt för många människor i 

USA, framför allt för den afro-amerikanska befolkningen och fattiga vita arbetarklassen. Dess 

användning i marginaliserade områden bidrog också till att instrumentet trivialiserats av det 

akademiska musiketablissemanget. Det har också setts som ett leksaksinstrument som tidigare 

aldrig tagits på allvar (Licht, 1980). 

Redan 1917 dokumenterades ovanliga speltekniker på det diatoniska munspelet (Licht, 1980). 

Instrumentet har använts flitigt i varietéer, munspelstävlingar, komedisketcher och på gatan. 

Munspelare har setts spela utan att använda händerna, ackompanjera och spela melodi 

samtidigt, cirkulärandning har använts, spela flera munspel samtidigt med både mun och näsa, 

sjunga och spela samtidigt och även spela genom att blåsa på baksidan av munspelet.  

Munspelare har länge haft en slags programmusikalisk rik tradition av att imitera och 

illustrera utommusikaliska berättelser. Mycket av amerikansk folkmusik innehåller 

ljudeffekter som härmar allt från djur- och barnskrik, motorljud från bilar och tåg till 

vokalisering av mänsklig kommunikation (Licht, 1980).1  

Ett systematiskt utforskande av munspelets tekniska och uttrycksmässiga gränser (Licht, 

1980) har korsats ända sedan instrumentet tillverkades för första gången, då grundtanken var 

att kunna spela enkla tyska folkmusiklåtar baserade på två ackord. Man vet inte riktigt när 

böjningstekniken uppkom eller vem som bidrog till upptäckten men de första inspelningarna 

med böjningstoner på munspelet kom redan på 1920-talet.  

Möjligheten att även spela kromatik över munspelets 3 oktaviga register standardiserades 

genom överblåsning under 1970-talet av Howard Levy vilket har gjort att instrumentet nu 

                                                   
1 Sonny Terry, amerikansk bluesmunspelspionjär är en av dessa som bidrog starkt till den traditionen. Ljudexempel 1: 
Whoopin’ The Blues – Sonny Terry & Brownie McGhee 
https://open.spotify.com/track/5dz6EBTGzZOljMID8LNUuT?si=k_US0oDORwOIylflS5r64w). Ljudexempel 2: Train 
Whistle Blues – Sonny Terry https://open.spotify.com/track/73KwTei0I6zIn8DjjaVMwr?si=mkC8kVtoT9Otds6_tha8DA  
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presenterats i musikaliska sammanhang som den tidigare inte gjorts. T.ex. som soloinstrument 

till symfoniorkestrar och i jazzensembler.  

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Det finns ett par egenskaper som gör munspel unika. Det är det enda blåsinstrumentet som 

genererar toner både på in och utandning och det är osynligt för spelaren i den bemärkelse att 

man inte ser vilka toner eller vilka hål man spelar på. Den sistnämnda egenskapen är något 

som undersöks i studien How to teach an invisible instrument? (Boström & Bäckman, 2006). 

Där intervjuas fyra munspelspedagoger för att svara på detta pedagogiska dilemma. Från 

deras intervjuer och tidigare forskning tog de fram dessa strategier för att beskriva och 

visualisera tekniker som är osynligt för både eleven och läraren:  

1. Getting feedback from students 

2. Use of visual aids 

3. Use of syllables for bending notes 

4. Use of syllables for articulation 

5. Explaining the psysics of the harmonica 

6. Talking about resonance  

7. The whistling analogy 

8. Playing without the harmonica 

9. Talking about constricted air passage 

10. Bending for expression    

En annan undersökning som fokuserar på synen kring instrumentet ur ett sociokulturellt 

perspektiv inom det svenska skolsystemet är Ett litet instrument med stora möjligheter 

(Nordstrand, 2016). Syftet med studien var att belysa möjligheter och svårigheter med att 

inkludera det diatoniska munspelet inom det estetiska programmet i gymnasieskolan.  

En av de första studierna som fokuserade kring böjningstoner och intonation på det diatoniska 

munspelet var Pitch Control in Harmonica Playing. (Johnston, 1987). Syftet med hans arbete 

var att beskriva och förklara böjningsteknik med hjälp av experiment. Experimenten utfördes 

bl.a. med hjälp av en cykelpump och en pump från en dammsugare.      
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Munspelets uppbyggnad  

 

Tonernas placering och stämning har fått namnet Richterstämning efter en munspelsmakare 

från Böhmen i Tyskland (fig. 1). 1857 konstruerade han ett 10-håls munspel vars toner var 

utplacerade på ett sådant sätt att hur man än spelade på det så skulle det klinga i harmoni med 

varandra (Häffner, Schwartz & Anna, 2009). 

Beskrivning av fenomenet böjningstoner 

Via ändringar på luftflödets riktning i munhålan och svalget kan böjningstoner skapas, 

framför allt genom att skifta position eller läge på tungan (Johnston, 1987). Munspelets 

metaltungor på både drag- och blåsläge samarbetar med varandra (Melton & Weinstein, 

2002). När man andas in via ett hål på munspelet dras en luftström in i munspelet via en 

öppning mellan en av munspelets metalltungor och tungplattan (en metallplatta där alla de 

tjugo metalltungorna sitter fast) som gör att metalltungan vibrerar och framkallar respektive 

ton (fig. 1). När man producerar en böjningston så skapas tonen främst av metalltungan som 

sitter ovanför, den sk. blåstungan (Baker, 1999). Denna teknik beskrivs även i filmer som 

finns tillgängliga på internet som till exempel i den erkände amerikanske munspelspedagogen 

David Barretts instruktionsvideor (Barret, 2011).  

Figur 1. Det diatoniska munspelets uppbyggnad. 
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En av de första utmaningarna som nybörjarmunspelare ställs inför är att kunna spela en en ren 

och enskild ton. Det innebär att man begränsar luftläckage (som oftast sker i mungiporna) och 

att man spelar avslappnat, dvs. inte pressar ihop munhålan och svalget. En ton kan sänkas om 

man spänner sig och framförallt ökar lufttrycket. Det får metalltungan att vibrera 

långsammare och låter något lägre än den stämda tonen. Baker kallar det för en pre-bend och 

det ses inte som en riktig böjningston då både blås- och dragtungan inte samarbetar med 

varandra (Baker, 1999).  

Positionsspel 

Diatoniska munspel är stämda i olika tonarter. Både i 

dur och i moll. Att spela i flera tonarter på ett och 

samma munspel betyder att man spelar i olika 

positioner. Om man spelar i C-dur (eller moll) på ett 

munspel som är stämt i samma tonart så spelar man i 

1:a position. Spelar man i G på ett C-munspel så 

spelar man i 2:a position. D blir 3:e position, A blir 

4:e osv. Kvintcirkeln (fig. 2) är ett verktyg som även 

munspelare använder för att ta reda på vilken position man spelar i. Man utgår från 

munspelets stämning, vilket också betyder att B-dur (eller moll) på ett E-munspel innebär att 

man spelar i 2:a position, F# blir 3:e position osv. Positionen utgår endast efter grundtonen 

vilket betyder att både G-dur och g-moll är 2:a position på ett C-munspel.   

Egna teoretiska utgångspunkter i relation till tidigare forskning 

Eftersom jag själv har stor erfarenhet av att spela och undervisa diatoniskt munspel och också 

reflekterat mycket över detta har jag här valt att lyfta fram några av mina erfarenheter som jag 

också ser som teoretiska utgångspunkter för denna undersökning. Därför har jag valt att också 

knyta an här till några av de studier som tidigare genomförts om spel på diatoniskt munspel 

och undervisning om just detta instrument samt jämförelser med andra blåsinstrument.  

Förutom att det diatoniska munspelet generar toner både på in och utandning så är min klara 

uppfattning att även dess enkla konstruktion bidragit till att instrumentet sticker ut gentemot 

andra blåsinstrument. Träblåsinstrument som klarinett, oboe, fagott och bleckblåsinstrument 

som trumpet och trombon kräver en grundteknik hos musikanten för att en ton ska kunna 

bildas. Men när det kommer till munspelet så behöver man bara blåsa eller andas in genom 

Figur 2. Kvintcirkel. 
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det för att det ska generera toner. Den diatoniska Richterstämningen (fig 1) gör också att 

enkla melodier kan spelas, framför allt i 1:a position, utan mycket träning alls. Alltså skiljer 

sig undervisning i diatoniskt munspel på många sätt från undervisning på andra 

blåsinstrument.     

En av mina utgångspunkter som jag kommit fram till genom tidigare forskning och egen 

erfarenhet som munspelslärare är att man kan beskriva tekniken hur man böjer toner med 

talspråket, liknelser, handrörelser och ljudexempel. Men hur mycket information en elev får  

av någon annan, till exempel av mig som lärare, så är det en teknik som den enskilde måste 

experimentera med och testa sig fram på egen hand. Instrumentalisten måste få en känsla av 

hur det känns att böja en ton. Joe Filisko, som är en av munspelspedagogerna som Bäckman 

& Boström (2006) intervjuade i sin studie säger att kopplingen till vad läraren beskrivit 

varierar allt ifrån ett par dagar till flera veckor innan eleven verkligen har förstått hur tekniken 

gått till. Han säger också att han undviker att vara övertydlig när det kommer till att förklara 

hur en teknik fungerar. En liknande undersökning gjordes av Jens Edenhed där han citerar 

klarinettisten David Pino angående luftström. Liknande Filiskos utläggning beskrivs det att 

det viktiga är inte vad som händer i kroppen eller teoretiska förklaringar utan att man 

fokuserar på hur det känns (Edenhed, 2011).  

En reflektion jag har gjort är att det bluesiga soundet bygger inte bara på klangen av en 

böjningston utan även att böjningstonen kopplas ihop med en position, framförallt 2:a 

position. En förståelse för Richterstämningens tonuppställning (fig 1.) med ett tonikaackord 

på inandning och subdominantackord på blås bedömer jag bidrar starkt till elevers 

inlärningsprocess. Framförallt hos de munspelare som aktivt lyssnar på bluesgenren. 2:ans 

draghelböj2 till exempel har grundtonen som referenston på så sätt att G:et böjs ner till den 

lilla septiman, tonen F. 1:ans och 4:ans drag är kvinten i 2:a position och kan böjas ner ett 

halvt tonsteg till tonen Db, vilket är den genretypiska sänkta kvinten som finns med i 

                                                   
2 Draghelböj: innebär att man spelar en böjningston på dragläget, d.v.s. inandning, som är sänkt ett helt tonsteg.    
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bluesskalan. 3:ans drag går att 

böja ner till en mollters (Bb) 

och en stor sekund (A). Toner 

som saknas för att få ut 

pentatoniska skalor i både dur 

och moll (fig. 1).  

En annan viktig erfarenhet är att 

ett av de första momenten som 

munspelslärare brukar lära ut på det diatoniska munspelet i bluesgenren är det som kallas för 

chugging (fig3). Förutom att spelsättet har en rik tradition inom genren som dels 

ackompanjemang, andning- och uppvärmningsövning och grunden för bl.a. tågimitation så får 

det nybörjarmunspelaren att vänja sig vid att dels andas in i instrumentet men också för att få 

en känsla för tonarten dvs. 2:a position. Tonerna på dragläget innehåller tonerna i 

tonikaackordet och blåstonerna innehåller tonerna på subdominantackordet. Tack vare 

Richterstämningen är 2:a position den mest populära positionen att spela blues i.   

Kopplas inte böjningstonerna ihop med positionen rent gehörsmässigt är min erfarenhet att 

inlärningsprocessen och upplevelsen av böjningstonerna kan påverkas. Till exempel är det 

svårt att se att tonen Db, dvs. 4:ans draghalvböj3 skulle ha en bluesig klang utan att den skulle 

referera till tonen G som grundton. Samtliga exempel ovan gäller för ett diatoniskt 

Richterstämt munspel i C (fig 1.). 

Syfte  
Undersökningens syfte är att studera fenomenet böjningstoner på diatoniska munspel genom 

att utforska hur munspelare med olika musikalisk bakgrund och erfarenhet väljer att beskriva 

hur de lärde sig att spela böjningstoner på det diatoniska munspelet. Ett delsyfte är också att 

sträva efter att identifiera och lyfta fram lärdomar från intervjupersonernas utsagor som kan 

vara till värde för munspelslärare i synnerhet men också musiklärare i allmänhet. 

                                                   
3 Draghalvböj: innebär att man spelar en böjningston på dragläget, d.v.s. inandning, som är sänkt ett halvt tonsteg.    

 

Figur 3. Notxempel: Chugging (spelas oftast med 
triolunderdelning). 
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Frågeställningar  

Jag har valt följande frågeställningar för att besvara forskningsfrågan:  

- Hur väljer intervjupersonerna att beskriva hur de lärde sig spela böjningstoner på 

det diatoniska munspelet?  

- Vilka aspekter är kopplade till speltekniska frågeställningar?  

- Vilka aspekter kan kopplas till något annat än speltekniska frågeställningar? 

Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på inlärningsprocessen av denna teknik och hur den processen kan 

skilja sig åt mellan en frilansande musiker, en lärare och en elev. Mot bakgrund av det är en 

inlärningsprocess som jag själv av erfarenhet som musiker och munspelslärare anser bygger 

mycket på experimentering och nyfikenhet har jag valt att avgränsa undersökningen till att 

fokusera på just experimentering och nyfikenhet och följaktligen valt att inte fördjupa mig på 

tekniska aspekter kring munspelets konstruktion, specifika speltekniker och pedagogiska 

hjälpmedel.  

Metod  
Genom kvalitativ metod intervjuade jag tre munspelare. En frilansande munspelare, en 

munspelslärare och en munspelselev. Intervjuerna gjordes över telefon och spelades in. 

Inspelningarna transkriberades senare till skriven text. Längden på intervjuerna varierade 

mellan 30-60 minuter beroende på hur utvecklade svaren var.  

Fenomenografisk ansats 

Fenomenet jag fokuserar på i den här studien är böjningstoner på det diatoniska munspelet. 

Den fenomenografiska utgångspunkten är att tolka och beskriva olika munspelares 

upplevelser och uppfattningar av fenomenet, allt för att öka förståelsen kring hur 

böjningstoner påverkar den kreativa utvecklingen hos den enskilde musikanten och för att se 

vilka aspekter som påverkar uppkomsten och inlärningen av en teknik som man visuellt inte 

kan se. Uppfattningsbegreppet är fenomenografins mest betydelsefulla begrepp och används 

för att beteckna innebörden i skapandet. Fenomenografi beskriver det som visar sig men det 



 
10 

är inte tinget i sig som är centralt utan det som visar sig för våra sinnen.  (Alexandersson, 

1994)  

Den metodiska arbetsgången har varierat när det kommer till datainsamling och bearbetning 

av information men har övergripande baseras på följande arbetsordning: 

1. A: Avgränsning av en företeelse i omvärlden. B: Urskiljning av aspekter av 

företeelsen. 

2. A: Intervju om företeelsen. B: Utskrivning av intervjun. 

3. A: Identifiering av uppfattningar av företeelsen genom analys av utsagor. B: 

Redovisning i beskrivningskategorier. C: Samordning av beskrivningskategorier i 

ett gemensamt utfallsrum. (Alexandersson, 1994, s. 122) 

Motivering till urvalet av undersökningsdeltagare 

Anledningen till urvalet av informanter byggde på att få olika infallsvinklar och uppfattningar 

kring instrumentet och fenomenet. Se skillnader på metoderna de använt, hur närmiljön såg 

ut, vilka pedagogiska hjälpmedel som använts, hur dessa faktorer skiljer sig informanterna 

emellan och hur upplevelsen kring fenomenet påverkat dem i deras utövande.  

Kort beskrivning av undersökningsdeltagarna 

Här följer en mycket kortfattad beskrivning av de tre undersökningsdeltagarna. Av etiska skäl 

har deras riktiga namn har ersattas av pseudonymerna Adam, Bertil och Cesar. Alla tre är 

män. 

Adam 

Adam är verksam som frilansmusiker med munspel som huvudinstrument. Har spelat 

munspel från 14 års ålder (nu 33 år). Adams pappa lärde honom att böja toner på munspelet.  

Bertil 

Bertil är utbildad munspelslärare sedan 2006. Han började spela munspel när han var 16 år 

gammal. 
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Cesar 

Cesar är en munspelselev som började spela munspel för fyra år sedan. Har tagit både 

privatlektioner och kurser i grupp.  

Undersökningens resultat  
Dispositionen som följer baseras på forskningsfrågorna: Hur väljer intervjupersonerna att 

beskriva hur de lärde sig spela böjningstoner på det diatoniska munspelet? Vilka aspekter är 

kopplade till speltekniska frågeställningar? Och vilka aspekter kan kopplas till något annat än 

speltekniska frågeställningar? Efter redovisningen av varje forskningsfråga redovisas min 

egna analys av intervjupersonernas svar följt av en kortare reflektion.  

Informanternas beskrivningar om inlärning av böjningstoner 

Intervjupersonerna valde att beskriva hur de lärde sig spela böjningstoner på det diatoniska 

munspelet på lite olika sätt. Adam, som var 13 år när han 1999 lyckades böja en ton för första 

gången beskrev under vår intervju att det krävdes nästan två månaders övning och 

experimenterade innan han lyckades böja en ton på munspelet. Han berättar också att hans 

pappa lärde honom att böja fast han inte kunde visa honom hur han gjorde det. Han kunde 

bara beskriva hur han rörde tungan i munnen för att få det bluesiga soundet. Adam berättar 

också om en händelse i sjunde klass där han hörde en klasskamrat spela munspel 

ackompanjerat med sitt gitarrspel. Han älskade klangen som munspelet gav. Upplevelsen 

bidrog till att han ville börja spela munspel.   

Bertil lärde sig att böja en ton på det diatoniska munspelet när han var 16 år efter att ha sett 

filmen Crossroads (1986) på bio med några kompisar. I hans fall var det bluesmunspelaren 

Sonny Terry, som lagt munspel till filmen, som influerade honom till att vilja börja spela 

munspel. Han och hans kompisar hade, efter att ha sett filmen, börjat spela i ett band. 

Kompisarna ville att han skulle spela trummor men Bertil beskrev hur han älskade klangen 

som instrumentet gav ifrån sig och valde istället att spela munspel. Han berättar också att det 

instruktionsmaterial han kunde få tag på var väldigt undermåligt men att materialen berättade 

om många munspelare. Munspelare som han senare försökte imitera. Inte bara tonmässigt 

utan han såg dem sig framför sig när han försökte spela och plötsligt ”bom” så sänkte sig en 

ton.  
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Cesar lärde sig spela en böjningston för 3 och ett halvt år sedan. Han började försöka redan 

1963 eller 1964, när han var 6-7 år gammal och fick höra Johnny Cash’s Orange Blossom 

Special (1965) för första gången men han kunde inte hitta varken kurser eller 

instruktionsmaterial då. När han väl hittade en munspelskurs så tog det nästan ett år innan 

Cesar lyckades. Han berättar också att han fick lära om böjningstekniken ett flertalet gånger 

på grund av att han spände sig i munnen. Men när väl förmågan att spela enskilda toner och 

böjningstoner började fastna då kände han stor glädje och instrumentet kändes mera intressant 

att spela.           

Analys, tolkning och reflektioner kring forskningsfråga 1 

Alla tre intervjudeltagare beskriver en speciell situation som fick dom att vilja börja spela 

munspel. Två av dom nämner det bluesiga soundet eller klangen som en stor faktor till valet. 

Munspelet har i över hundra år påverkat människor med sin ylande och melankoliska klang. 

Möjligheten till böjningstoner anser jag är den stora faktorn till att många människor runt om 

i världen spelar detta instrument. Möjligheten till att glida på tonerna, precis som en sångare 

eller en slide-gitarrist. Processen var för alla tre en form av imitation.    

Aspekter kopplade till speltekniska frågeställningar  

Alla tre intervjupersonerna minns med viss säkerhet vilken deras första böjningston de 

lyckades producera. För både Cesar och Bertil var det böjningstonen på fyrans drag. Adam 

svarade att det antingen var fyrans draghalvböj eller tvåans draghelböj.  

Adam berättar att han vid samma tidpunkt kunde böja flera toner på munspelet men att han 

behövde mer övning på grund av att resonansen i munnen och tungans placering skiljde sig 

från hål till håll, ton för ton. Han berättar också att han var tvungen att programmera in 

tonerna i muskelminnet men att det gick väldigt snabbt. Förståelsen av hur det tekniskt 

fungerade säger han tog längre tid. Han minns att det var enklare att gå från en vanlig dragton 

till en böjningston genom att glida ner till den. Det var mycket svårare att starta på en 

böjningston för att han var tvungen att minnas känslan av böjningstonen. Detta är något jag 

jobbar på varje dag för intonationen är så känslig men det är också en del av instrumentets 

uttryck säger han.  

Bertil säger att han inte riktigt visste vad han letade efter i början. Han försökte inte medvetet  

böja trean eller tvåans drag utan det hände mer av en slump. När han senare förstod vilka 

toner som fanns naturligt på munspelet och vilka toner som kunde böjas så hade han redan 
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lyckats producera dem. Det var minst ett år efter att Bertil lyckats böja som han faktiskt 

förstod hur det fungerade. Det material han hade då var ett par böcker av Tony Glover (1971) 

och förklaringarna som fanns där var urusla säger han. Men efter att ha läst ett par böcker, en 

av John Gindeck (2004) och senare Steve Bakers The Harp Handbook (Baker, 1999), så 

började jag tänka på hur jag gjorde det mer än att bara göra det säger Bertil.   

Till skillnad från Adam säger Cesar att han inte kunde böja fler toner efter att han lyckades 

böja tonen på hål nummer fyra. Han var tvungen att upptäcka tekniken igen på andra hål där 

man kunde böja. Efter att läraren hade förklarat hur det fungerade så tog det ett tag för mig att 

förstå hur jag själv skulle göra. När väl böjningseffekten satt sig i muskelminnet så tyckte jag 

att det var enklare att böja hela vägen ner än att försöka pricka böjningstoner som låg emellan 

andra toner (fig. 1.). Han säger också att han inte visste hur andra böjningstoner skulle låta 

och att han hade svårt att spela avspänt. 

Böjningstoner var kopplat till 2:a position (se fig. 1), eller Cross Harp som det också kallas, 

för både Adam och Cesar då de hade fått instruktioner om det. Adam genom sin pappa och 

Cesar via sin lärare.   

Analys, tolkning och reflektioner kring forskningsfråga 2  

Upplevelsen av att man lyckas sänka en ton till en annan tror jag varierar från person till 

person. Munspelarens gehör är också en faktor här anser jag. Om man lyckas få ut full effekt, 

d.v.s. att man böjer ner till hålets lägsta böjningston så blir upplevelsen starkare. Framförallt 

för Adam och Bertil som letade efter det bluesiga soundet är min analys och tolkning att var 

viktigt för dem att lyckas få till ett intervall som kan kopplas till det soundet. T.ex. den sänkta 

kvinten, lilla sjuan och molltersen i bluesskalan, intervaller som saknas i den tonart munspelet 

är stämt i. Min analys är att 2:a position är en viktig förklaring till det bluesiga soundet. Den 

analysen stärks av att både Adam och Cesar hade blivit informerade om det via sin lärare 

respektive sin far.  

Min tolkning av Adams beskrivningar är att när väl böjningseffekten slog till så kunde han 

applicera samma teknik på flera hål på munspelet men att intonationen alltid behöver 

förbättras. Tungans placering i munnen skiljer sig beroende på tonhöjd. Varje böjningston i 

alla tonhöjder behöver programmeras in i muskelminnet när man vill landa på en viss ton. För 

Adam och Cesar så var det ett C stämt munspel de hade när de lyckades böja en ton för första 

gången. För Bertil var det A-spel tror han. 4:ans draghalvböj på ett C-munspel är ett Db5 

medans 4:ans draghalvböj på ett A-munspel är ett Bb4. Ju lägre en ton är desto mer plats 
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måste ges åt tungan för att röra på sig i munnen och öppnas upp i luftstrupen för att 

böjningstonen ska kunna bildas.  

En reflektion jag har gjort med hjälp av ovanstående analys är att skillnaden mellan att spela 

spänt och avslappnat är osäkert hos många nybörjare. Eftersom munspelets hål sällan är 

bredare än 5 millimeter blir ofta effekten att man suger i instrumentet, vilket i sin tur 

resulterar i att intonationen blir aningen låg, klangen låter ansträngd och instrumentet i sig blir 

trögspelat. Bortsätt från bl.a. Boström & Bäckman (2006) och deras informanter, Barrett, 

Yerxa, Baker & Filisko, har tekniker som innehållit dragtoner slarvigt beskrivits med ord som 

suck eller sucking i flertalet tidigare utgivet material. Williams (2008) gav tre tips på hur man 

ska göra för att få till en böjningston. Om man inte lyckats efter att ha försökt dessa tre steg så 

skriver han följande: “A lot more sucking force is neccessary for bending and your tongue 

and facial muscles may not yet be strong enough to sustain the bend column of air” Glover 

(1971) använde också begreppet när han skulle förklara böjningstekniken: ”…try to suck the 

air through the harp” Jag ser likheter här med vad Baker kallade för pre-bend och en analys 

jag har är att detta kan ha haft negativ effekt på inlärningen av böjningstoner.  

Cesar beskrev att det tog ett tag för honom att förstå hur han själv skulle göra efter att läraren 

hade beskrivit hur han skulle göra. Min tolkning av detta är att det sker en slags tolkning av 

en tolkning i en undervisande situation, framför allt när det kommer till ett instrument man 

inte kan se när man spelar det. Boström & Bäckman (2006) beskriver liknande situation så 

här: ”One: The way you, as a teacher, describe something is your highly personal version of 

how it should be explained. Two: The way your student interprets your decription is his or 

hers personal version of what you decribed” (s. 18).     

Aspekter kopplade till annat än speltekniska frågeställningar 

Bertil säger att han letade efter ett sound mer än specifika toner. Han försökte visualisera 

bluesmunspelare som Little Walter och Sonny Terry när han spelade och plötsligt så föll 

tonerna ner och jag förstod att var the key to the kingdom som han uttryckte det. Bertil säger 

också att det inte bara var ett sound han var ute efter utan även en känsla. Det var som att 

kliva in i en ny värld, ett steg närmare till Little Walters slott säger han.   

Både Adam och Bertil beskrev upplevelsen av böjningstoner som magiskt och när de gör det 

refererar de även till munspelets egenskap att vara osynligt i bemärkelsen att man inte ser vad 

man gör. Adam använde flertalet liknelser bland annat att effekten liknade rundgång och att 
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tungan agerade som en dirigent för att leda luftens riktning i munnen. Han berättar också att 

hans pappa hade försökt att förklara hur tekniken fungerade genom att beskriva hur tungan 

rörde sig i munnen. När man får till det så är det precis som att cykla berättar Adam att hans 

pappa hade sagt.  

Analys, tolkning och reflektioner kring forskningsfråga 3 

Hur kommer det sig att både Adam och Bertil väljer att använda beskrivningen magiskt? De 

båda uttrycker upplevelsen delvis med utommusikaliska beskrivningar. Ett steg närmare 

slottet, när man får till det är det som att cykla. Den sistnämnda liknelsen görs även av 

Howard Levy när han säger: ”It’s really a feel. Almost more like riding a bicycle then playing 

an instrument” (Levy, 2010).  

Min analys av dessa beskrivningar leder till några egenskaper som munspelet har.  

1. Munspelets osynliga egenskap, dvs. att man inte ser vad som händer i munnen 

eller i munspelet när man spelar instrumentet.  

2. Munspelets tradition inom bluesgenren.  

3.  Munspelets uppbyggnad 

Munspelare och sångare har tillskillnad från många andra instrumentalister inte möjlighet att 

ta in kunskap visuellt. Munspelare går mycket på känsla, experimentering och 

imitation/härmning via gehöret. Munspelet är ett av de få instrumenten som ljuder både vid ut 

och inandning. Min uppfattning är att munspelet är ett väldigt personligt instrument som 

väcker mycket inre bilder hos musikanten p.g.a. dels munspelets ”osynliga” aspekt men också 

att instrumentet arbetar i symbios med våran andning. Det anser jag skapar en mänsklig 

naturlig kontakt till instrumentet vilket den tyska munspelstillverkaren Hohner, som är den 

största exportören av diatoniska munspel, har tagit vara på genom att använda denna slogan i 

sin marknadsföring: Just Breathe.   

Avslutande diskussion  
Denna studie har genomförts i syfte att studera böjningstoner på det diatoniska munspelet där 

ett är att böjning av toner på diatoniska munspel är en teknik som kan beskrivas, av till 

exempel en lärare, men s fram för allt måste tekniken kännas fram av den som lär sig för att 

effekten ska uppkomma och utvecklas till en färdighet. I samband med att någon lär sig 
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böjning av toner på diatoniska munspel samverkar flera aspekter, som munspelarens förmåga 

att experimentera själv och att imitera andra. En annan aspekt som kan påverka mycket är hur 

den lärande uppfattar och förstår gällande traditioner inom, framför allt, bluesgenren. 

Dessutom har det stor betydelse i vilken position på ett diatoniskt munspel som en ton böjs då 

förutsättningarna för att böja toner skiljer sig mycket mellan olika positioner. Undersökningen 

visar också att böjning av toner på diatoniska munspel bidrar till att instrumentet får större 

möjligheter, inte bara tonmässigt och harmoniskt utan även konstnärligt uttrycksmässigt.  

De tre intervjupersonerna berättade alla att upplevelsen av deras första böjningston väldigt 

stark. Min tolkning och förståelse av detta är att det beror på ett flertal saker som t.ex. att 

tonhöjden glider ner, den bluesiga och ylande klangen som uppstår när tonen böjs och att 

tekniken i sig inte är visuell för instrumentalisten utan något som framförallt känns och 

upplevs starkt när tonen böjs.  

Undersökningens resultat i relation till tidigare studier 

Den här studien har flera likheter med tidigare studier om instrumentet. Böjningstoner är en 

av de tekniker som Boström & Bäckman (2006) presenterar i sin studie. Min idé till detta 

arbete och farsination kring inlärning av böjningstoner är starkt influerad av deras forskning. 

Det jag har försökt att göra i min undersökning är att belysa andra aspekter av inlärning, 

framförallt med utgångspunkt från den som ska lära sig tekniken. Trots den icke-akademiska 

miljön som instrumentet har befunnit sig i så har många tekniska framsteg gjorts på 

instrumentet. Liksom för de tre intervjupersonerna i den här studien har de flesta andra 

diatoniska munspelare jag träffat beskrivit en personlig upplevelse kring sin egen tekniska 

upptäckt av böjningstoner. Utsagor av detta slag kan, i likhet med de pedagogiska hjälpmedel 

och tekniker som Boström & Bäckman (2006) tagit fram, vara viktiga aspekter för lärare att 

utgå från när det kommer till den didaktiska utmaningen att lära nybörjarelever att spela 

böjningstoner på diatoniska munspel.  

Undersökningens resultat har också likheter med Nordstrands (2016) gedigna undersökning 

kring möjligheter och svårigheter att inkludera det diatoniska munspelet inom det estiska 

programmet på gymnasieskolan eftersom Nordstrand också presenterar böjningstekniken och 

vilka aspekter som han menar bidrar till ökad förståelse kring tekniken. 

Min tolkning och förståelse är att såväl min egen som Boström & Bäckman (2006) och 

Nordstrands (2016) presenterar liknande resultat och har genomfört med liknande mål. Att få 
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ökad förståelse kring instrumentet, det diatoniska munspelet och dess musikaliska kontext, i 

ett didaktiskt perspektiv även om ju dessa studier genomförts från olika perspektiv.  

Reflektioner över egna undersökningen  

En brist jag ser i min egen studie är att tre intervjupersoner är väl lite. Jag hade alltså behövt 

ha fler informanter. Eftersom den fenomenografiska utgångspunkten är att tolka och beskriva 

upplevelser och uppfattningar om det fenomen som studeras, i denna undersökning hur 

munspelare på det diatoniska munspelet beskriver sina upplevelser av att spela böjningstoner, 

så hade fler informanter utan tvekan berikat denna studie. Fler informanter hade gjort det 

möjligt att få en ännu bredare uppfattning om likheter och skillnader i processen att lyckas 

producera en böjningston. Även fler informanter med olika slags bakgrunder och deras 

förhållande till instrumentet hade kunnat bidra till att utsagorna hade blivet mer varierande. 

Detta hade jag kanske kunnat uppnå om jag utnyttjat mitt breda kontaktnät i munspelsvärlden 

mer. Framför allt skulle det varit intressant att se vilka slags variationer det hade blivit i 

bluesgenren i förhållandet till andra musikgenrer.  

Att precisera och förtydliga icke så handgripliga aspekter kring denna teknik har varit en 

utmaning och framför allt hitta min vetenskapliga synvinkel och utgångspunkt. Därför har 

Boström & Bäckmans (2006) forskningsfråga ”How do you  teach someone something you 

cannot physically show, in this case: playing the harmonica?” (s. 4) faktiskt både hjälpt och 

stjälpt mig i min egen arbetsgång. 

Ytterligare en reflektion jag har gjort är att bluesgenrens betydelse för det diatoniska 

munspelet går inte att förbise. Det är min tolkning att de flesta som spelar diatoniskt munspel 

har en stark koppling till bluesgenren, åtminstone till en början. Det beror nog på 

instrumentets rika tradition inom bluesgenren och framför allt kopplingen till böjningstoner. 

Som jag tidigare skrivit så är tonuppställningen i 2:a position på ett Richterstämt munspel 

upplagt för genrens pentatoniska toninnehåll med dess böjningsmöjligheter. Och det är nog 

kanske den viktigaste förklaringen till det diatoniska munspelet viktiga ställning i 

bluesgenren. 

Hur man som lärare lär sig böjningstoner varierar från person till person. Jag ställer mig 

bakom Boström & Bäckmans (2006) slutsats då de förklarar att det krävs ett flertal olika 

strategier i hur man lär ut munspel och böjningstoner. Jag vill dessutom mena att kopplingen 

till hur det tekniskt fungerar i större grad uppkommer när miljön är kreativ och eleven får 



 
18 

chansen att testa sig fram efter att fått höra tekniken och klangen som instrumentet ger ifrån 

sig. Beskrivningar från lärare kan ju tolkas på så många olika sätt av olika elever. Därför 

behöver vi som undervisar skaffa oss en mängd olika strategier för att lära ut hur det går till 

att spela böjningstoner.       

Förslag på fortsatt forskning    

Denna undersökning visar på ju på att böjningsteknik är en teknik som kan beskrivas men 

som måste kännas fram. Det vore intressant att i framtida forskning pröva detta resultat och 

kanske få fram fler förklaringar och nå en ökad förståelse kring detta fenomen. Det skulle 

kunna vara att med en annan metod undersöka detta vidare. Ett sådant upplägg skulle kunna 

vara med två grupper med nybörjare som under en eller flera lektionstillfällen ska försöka 

framkalla en böjningston. En grupp med elever som har ett tydligt intresse för bluesgenren 

och en där intresset ligger mer på t.ex. melodispel. Vilka pedagogiska hjälpmedel och 

tekniker får störst genomslag hos eleverna? Vilka och hur många från varje grupp kommer att 

kunna känna tekniken och hur lång tid tar det för var och en av eleverna? Vilken betydelse 

har till exempel bluesgenren gentemot andra genrer? Jag har som munspelslärare upplevt en 

skillnad mellan de elever som aktivt lyssnar på bluesmusik och de som inte gör det. Att 

koppla vissa tekniska beskrivningar upplever jag upptäcks tidigare hos de som har ett 

förhållande till genren eftersom soundet är i flera aspekter kopplat till tekniken. Och detta 

vore intressant att såväl vetenskapligt som konstnärligt undersöka vidare.  

Slutord 

Min egen drivkraft, i detta arbetet och i många andra sammanhang, har alltid varit att bidra till 

att visa munspelets tekniska och uttrycksmässiga möjligheter. Alltså att försöka öka 

förståelsen hos lyssnaren och kanske rent utav förfina det diatoniska munspelets rykte. När 

jag berättat för någon att jag är munspelare så har jag ofta fått ganska blandade reaktioner. 

Mestadelen positiva men ganska ofta med en väldigt förenklad bild av instrumentet och 

förvåning av att titeln munspelare ens fanns. Munspelets historia av att vara ett billigt 

instrument som alla har råd att köpa, dess storlek och dess förenklade representation inom 

populärmusikhistorien, framförallt i kombination med nackställning, har bidragit till att 

instrumentet har fått en viss luffarstämpel på sig. Detta har varit något jag alltid försökt att fila 

bort men under arbetet med denna studie inser jag mer och mer hur viktiga de aspekter som 

jag har lyft fram det här i arbetet har varit för instrumentets konstnärliga utveckling. Det är 
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dess historia av utövare som, med hjälp av lyssnande, imitation, nyfikenhet, kreativitet och 

experimenterande, bidragit till att det diatoniska munspelet fortsätter att bryta is och häpna 

publik och lyssnare världen över. 
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Bilaga 1 
Dessa intervjufrågorna ställdes till deltagarna som deltog i undersökningen. 

Intervjufrågor till informanterna 

1. När lyckades du böja en ton på det diatoniska munspelet? Hur gammal var du? 

2. Fick du instruktioner om hur du skulle göra? Om du fick instruktioner, var dom 

användbara? 

3. Lyckades du böja ner till hålets lägsta ton första gången?  

4. Lyckades du böja fler toner vid det tillfället?  

5. Hur var upplevelsen av att böja en ton för första gången? 

6. Visste du hur det tekniskt sätt fungerade när du lyckades böja en ton för första 

gången? 

7. Vad var det som gjorde att du ville börja spela munspel? 

8. Vilken ton var din första böjningston och vilken stämning hade munspelet? 

 
 


