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Inledning 

Som ämne för mitt examensarbete i musikteori har jag valt folkmusikteoretiska metoder och 
koncept för melodik, variation och improvisation ur pedagogiskt och konstnärligt perspektiv. 

Arbetet handlar om improvisation och variation i svensk folkmusik – med fokus särskilt på 
vallåtar och spelmansmusik. Det är ett försök att beskriva några olika musikteoretiska verktyg 
för melodisk improvisation och variation och att pröva hur de kan omsättas i musikalisk 
praktik.  

Musikteori som undervisningsämne inom musikhögskoleutbildningar relaterar generellt till en 
musikalisk praktik. Musikteorin ger definitioner, beskrivningar, metoder och verktyg i syfte 
att stödja musikalisk praktik och är därför nära förknippat med det konstnärliga utövandet i 
olika musikaliska sammanhang. 

Metod och upplägg 
Som bakgrund till arbetet diskuterar jag kortfattat olika synsätt på tradition, variation och 
improvisation inom folkmusik med några olika hänvisningar och forskningsreferenser. 

Arbetet är sedan tvådelat till sitt upplägg och sin metod.  
Den första delen är en beskrivning av metodik i undervisningen i folkmusikteori på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm (KMH), och särskilt den del som handlar om melodik, variation 
och improvisation. Beskrivningen utgår från lärarens perspektiv och syftar till att beskriva 
praktiken - att formulera, konkretisera och kommunicera kring undervisningens upplägg, 
innehåll, metoder och progression. Genom att i skrift formulera metoder, koncept och 
resonemang vill jag skapa en överblick som gör det möjligt att göra sig en uppfattning om hur 
metoder och koncept fungerar och hänger ihop. Efter beskrivningen följer en sammanfattning 
av undervisningsmetoder och en diskussion kring problem och möjligheter. 
Den andra delen handlar om att pröva metodernas och konceptens giltighet och användbarhet 
genom att pröva dem i ett konstnärligt utforskande. Jag beskriver hur metoderna appliceras 
dels genom att reflektera och referera till egna tidigare musikaliskt-konstnärliga erfarenheter 
och dels genom att beskriva en examenskonsert som tar sin utgångspunkt i liknande metoder 
och förhållningssätt som ligger till grund för undervisningen. (Examenskonserten redovisas 
som klingande bilaga, men finns också delvis beskriven till sitt upplägg). Jag vill också sätta 
metoderna i ett sammanhang av en bredare beskrivning av konstnärliga val, parametrar för 
samspel och en musikalisk estetik. 

Syfte 
Metoder från undervisningen prövas alltså i första hand utifrån min egen konstnärliga praktik. 
Att omsätta metoderna i ett konstnärligt utövande syftar till att pröva deras giltighet men även 
till att uppnå en fördjupad erfarenhetsbaserad kunskap om dem. I den konstnärliga delen vill 
jag genom de applicerade modellerna försöka uppnå musikaliska kvaliteter inom en estetik 
som tilltalar mig. Genom examenskonserten vill jag också utmana mig själv som musiker till 
att utforma en konstnärlig helhet utifrån några av de här tankesätten. 

I de avslutande sammanfattande delarna diskuterar jag resultat, problem och möjligheter med 
koncept och metoder utifrån de två perspektiven – musikerns och lärarens.  
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Arbetet i sin helhet syftar alltså till att nå kunskap om användbarhet, giltighet och funktion 
hos vissa musikteoretiska koncept och modeller genom ett konstnärligt utforskande som 
musiker. Arbetet är alltså inte en vetenskaplig undersökning av en pedagogik utan en 
beskrivning av en metod genom ett konstnärligt utforskande. 

Variation och improvisation som begrepp 
Variation och improvisation är begrepp som återkommer genom den här framställningen och 
som kan ha skilda definitioner i olika sammanhang. Inte minst improvisation är ett begrepp 
som inom olika musiktraditioner kan ha olika avgränsningar.  
I det här arbetet använder jag improvisation för att beskriva ett musikaliskt skapande som sker 
i stunden. Improvisationen kan vara mer eller mindre begränsad inom ett musikaliskt 
ramverk, och kan ske på olika nivåer av musikaliskt uttryck. Enligt mitt sätt att se kan 
improvisationen handla om melodiskt skapande, men också andra delar av det musikaliska 
uttrycket - såsom rytmik, metrik, dynamik, artikulation, ornamentik, harmonik och 
formbygge. En viktig del av detta är givetvis improvisation av komp och andrastämmor där 
olika tekniker och förhållningssätt kan ligga till grund för improvisationen som också är 
underordnad rollen som understödjande stämspelare i samspelet. 

Variation – använder jag för att med Ingemar Bengtssons1 definition beteckna en 
grundläggande musikalisk strukturerings- och gestaltningsprincip, som går ut på att förena 
likhet och olikhet, upprepning och kontrastering, enhetlighet och omväxling. Variation 
förutsätter i detta något slags modell av konstanta faktorer som kan förändras - varieras över 
(som till exempel en skelettmelodi). Till detta spelar olika tekniker för variation en viktig roll 
genom hela arbetet. 

Variation kan alltså skapas genom improvisation, men kan också skapas genom andra 
kompositionstekniker. En improvisation kan - men behöver inte - ha som mål att skapa 
variation, men sker alltid som ett skapande i stunden. 
Variant använder jag för att beteckna den konkreta utformning som ges ett stycke musik av en 
viss utövare vid ett visst tillfälle. Enligt Sohlmans musiklexikons definition förutsätter 
beteckningen att olika varianter går att historiskt/genetisk återföras till en gemensam melodisk 
typ, till skillnad från parallell som enbart betecknar en melodisk likhet mellan olika 
musikstycken. I det här arbetet gör jag ingen sådan klassificering utan använder variant för 
bägge dessa definitioner. 

Centrala musikteoretiska begrepp 
En del centrala musikteoretiska begrepp i framställningen har varierande betydelser i olika 
musikaliska och musikteoretiska sammanhang. I min användning av de flesta av dessa 
begrepp ansluter jag mig till Sven Ahlbäcks användningar och definitioner, som finns 
beskrivna i Tonspråket i äldre svensk folkmusik2, Låtpuls3 och i doktorsavhandlingen Melody 
beyond notes4. Här följer korta sammanfattningar av hur jag använder dessa begrepp: 
 
1 Se variation, Sohlmans musiklexikon 1979 
2 Ahlbäck 1993 
3 Ahlbäck 1996 
4 Ahlbäck 2004 
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Tonspråk används som en helhetsbeteckning för allt som har att göra med vilka toner och på 
vilket sätt de används inom en stil. 
Tonalitet används här som övergripande beteckning för alla system eller hierarkier av 
relationer mellan toner i ett tonsystem. Termen används alltså här inte enbart för 
dur/molltonalitet.5 

Tonförråd används för att beteckna den uppsättning tonhöjder som förekommer i ett stycke 
musik. 

Tonplats används här i enlighet med begreppet melodisk tonhöjdskategori (melodic pitch 
category)6. Tonplatser ses som en strukturell ordning av tonhöjder i kategorier som har 
distinkta funktioner i en melodi och/eller ett modus. (Det motsvarar ungefär den vardagliga 
användningen av skalsteg) 

Skeletton används för att beteckna strukturellt viktiga toner i en melodi, eller del av en 
melodi.  

Modus och modalitet används här för att beteckna en avgränsad tonalitet utifrån upplevelse av 
grundton/centralton(er), tonhöjdsförråd och tonplatshierarki. I begreppet ingår också i vid 
bemärkelse det sätt på vilket tonerna används inom ett modus. Modus innefattar därför 
begrepp som kyrkomodus, tonart, och i viss mån arabisk maqam och indisk raga. 

Modal används för att beteckna modal tonalitetsupplevelse som motpol till en harmonisk 
tonalitetsupplevelse, där en ackordsstruktur (eller motsvarande) har övergripande 
strukturbärande betydelse.7 
Meter och metrik används i betydelsen ”the conception of regulative periodicity at all 
structural levels of rhytmic significance”8. Meter och metrik används alltså för att beteckna 
det inom en musikalisk tidsuppfattning som har att göra med upplevelse av en reglerande 
periodicitet - puls, gruppering av puls, takt, och upplevelse av sväng.  
Rytm används för att beteckna det som inom en musikalisk tidsuppfattning uppfattas som 
gestaltmässigt avgränsat – såsom melodirytm till exempel.9 
Frimetriskt betecknar i enlighet med detta en musikalisk gestaltning med ett fritt 
förhållningssätt till puls, vanligt inom till exempel framförandet av visor i folkliga 
traditioner.10 

Ickemetrisk betecknar en musikalisk gestaltning som inte alls relaterar till puls, såsom till 
exempel i vallåtar.11 

Repris, första och andra repris används här som beteckning för en periodisk del av en låt som 
omfattar en självständig melodisk helhet och som normalt repriseras. En repris består typiskt 
av ett antal fraser/motiv och ett eller flera slutfall. Beteckningen används inom 

 
5 Ahlbäck 1993, samt ur Sohlmans musiklexikon: tonalitet 
6 Ahlbäck 2004, s45ff 
7 Ahlbäck 1993 s 10ff 
8  Ahlbäck 2004, s 73 
9 Ahlbäck 1996, s 4 
10 Ahlbäck 2004, s 74 
11 dito 
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folkmusiktraditioner på liknande sätt som vers, chorus, refräng, A-del, B-del används inom 
annan musik. 
Motiv används för att beteckna en melodisk gestalt på en relativt liten och avgränsad nivå. 
Flera motiv som upprepas och kombineras kan skapa en melodi. 
Fras och sekvens används för att beteckna olika nivåer av sammanhängande gestalter. 

Sekvens används också för tonföljder som upprepas och återkommer i transponerade 
förflyttningar men även för återkommande rytmiska sekvenser som upprepas med olika 
toninnehåll. 
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Bakgrund – om variation och improvisation i 
folkmusiken. 

Förhållande till folkmusiktradition - reproduktion, eller 
rekonstruktion? 
I en av Sveriges dagstidningar recenserades nyligen två skivor inom folkmusikgenren, med 
två av Sveriges mest väletablerade och erfarna folkmusikgrupper. Recensenten menar att 
skivorna representerar två olika förhållningssätt – det ena respektfullt, återhållet och ödmjukt 
refererande till en äldre förebild – i detta fall en vissångare. Den andra skivan uppfattar 
recensenten lite föraktfullt som byggande på ett ”respektlöst”, dekonstruktivistiskt 
förhållningssätt. Båda grupperna består av musiker som hör till de mest respekterade och 
erfarna inom svensk folkmusikgenre och sina respektive genreområden och traditioner. 
För recensenten finns uppenbarligen en motsättning mellan tradition och nyskapande i 
relation till traditionsmusik – förändringen inom traditionsmusik går av nödvändighet 
långsamt hävdar recensenten inledningsvis som en självklarhet - och man tolkar det lätt som 
att man bör vara försiktig och sätta respekten för förebilden i centrum. Här finns bilden av att 
folkmusik som ett arv, något som ska förvaltas med respekt – att värdet ligger i det 
ålderdomliga och särpräglade i första hand!  

Men måste det vara så? Är det inte i den egna tolkningen, improvisationen, rekonstruerande 
omformuleringen som traditionen lever?  

Den här konflikten är inget nytt och frågan dyker upp inte bara i kritik av olika folkmusikers 
uttryck och alster utan också i debatter kring folkmusikutbildningar, 
riksspelmansuppspelningar, spelmansstämmor och festivalprogram. 
Exemplen finns också på att detta inte är något nytt fenomen – som i den tillrättavisande 
kommentar som enligt spelmannen Viksta Lasse fälldes av storspelmannen Hjort Anders 
syster när de möttes under en av hans turnéer: 

Så började Hjort Anders att spela och så satt hon där en stund, hon var en tio år gamlare. Nej du 
Anders, sa hon, du ska ha dialekten med och började på att sjunga för Hjort Anders. Du kan fingra 
och har en klar och redig ton, sa hon, men du ska ha den rätta PekkosPers-dialekten. Inte kan du 
den, sa hon och började rätta till en… hon sjöng Pekkos... och det var lite skillnad, se. Hjort 
Anders fingrade väl mer än det skulle, tror jag, och dialekten uteslöt han lite12 

Hjort Anders (1865-1952) som kanske anses som den mest emblematiska representanten för 
Bingsjötraditionen blev alltså tillrättavisad för att ha förvanskat traditionen! 

Vad är egentligen en låt? 
Folkmusiken bygger på iden om låten. Ofta anges en låt efter en spelman, som i sin tur har 
den efter en annan spelman och så vidare i flera led. Låtar härleds gärna till äldre tiders 
storspelmän – PekkosPer, LappNils, Lomjansgutten - vilka mer sällan anges som 
upphovsmän till låtar, utan i rollen som omtalade och skickliga spelmän. 

 
12 Citat hämtat ur Ternhag 1992, s 144 
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En låt förses ofta även med en geografisk anknytning - till den miljö där den antas uppstått – 
en polska från Boda, Gästrikland eller Svarteborg. De geografiska namnen har med tiden fått 
mer betydelsen av stilistiska drag i musiken än geografiskt ursprung, d.v.s. en låt kan lika 
mycket vara en Bingsjöpolska fast komponerad av spelmannen Hjort Anders när han bodde i 
Uppland.  

Så om en låt kan man säga 

• den är kopplad till musiker/utövare snarare än upphovsmän 
• den finns oftast i många varianter och versioner 
• den härleds ofta till en stil, med en koppling till en geografisk/kulturell miljö 
• samma låt finns i olika varianter och versioner 
• musikaliska motiv återkommer i andra låtar och varianter från olika håll 

En låt har sällan någon originalversion utan kan sägas finnas i den mån den har spelats eller 
sjungits av olika personer – som summan av många varianter. 
Detta här är inget unikt för svensk folkmusik utan ett kännetecken för muntliga musik- eller 
berättartraditioner runt om i världen. För att låtar - eller egentligen vilka idéer som helst - ska 
kunna stanna i minnet och föras vidare muntligt mellan olika personer behöver de ha en egen 
pregnans och tydlighet, vara igenkänningsbara eller anknyta till annat material och som 
resultat kunna varieras och sättas ihop på nya sätt.  

Men – olika versioner finns ju också bevarade i mängder med uppteckningar och inspelningar 
av låtar från olika tillfällen - som säkert annars skulle varit förlorade. Många låtar i min och 
många andras repertoar går att härleda till en viss uppteckning eller från en specifik inspelad 
version – efter en särskild förebild. Ofta så försöker jag och andra efterlikna och kopiera 
förebilden för att den är inspirerande och uttrycksfull. Samtidigt vill jag ju inte spela låten 
som en exakt kopia utan kunna forma min egen variant. I detta ligger också önskan att inte 
bara att lära sig en låt som en snygg melodi utan att få tillgång till hur spelmannen får till 
känslan i musiken, hur det blir svängigt, artikulerat, fraserat och tonalt spännande. 

Att spela en låt som en exakt reproduktion av en annan musikers version skulle ju kunna 
sägas vara ett väldigt otraditionellt sätt att spela den. Att spela i tradition kan i stället sägas 
vara att skapa sin egen variant men med referensen till och medvetenheten om ett 
sammanhang.13 

Så å ena sidan lägger jag som folkmusiker ner en ansenlig mängd tid och energi på att försöka 
lära mig varje detalj av en annan spelares förlaga - ofta från inspelningar – vilket 
oundvikligen fixerar låten i en viss version - å andra sidan finns viljan att kunna skapa en 
egen tolkning eller variation i stilen!  

Det här arbetet handlar om olika metoder att variera musiken inifrån – att med analysens och 
teorins hjälp använda variation och improvisation inte bara för att skapa nya former utan som 
en strävan inåt mot musikens kärna. 

 
13 I Rosenberg 2013 förs denna diskussion mot bakgrund av det konstnärliga doktorsarbetet Kurbits-Reboot. 
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Performans 
Variation som någonting grundläggande i all muntlig tradition har beskrivits av många 
forskare kring folkmusik och muntlig kultur. Jag kommer här kort referera till ett litet axplock 
av några som formulerat sig kring detta och som jag tagit del av. 

Performans14 är ett  återkommande begrepp med vilket menas att en traderad sång, låt, visa, 
eller berättelse egentligen bara existerar i det specifika framförandet – i just det ögonblickets 
och den utförarens version - utöver det i minnet hos dem som kan utföra dem. Av detta följer 
också att det inte finns något original eller slutgiltig version av musiken som existerar 
oberoende av de personer som kan utföra dem. 
I Susanne Rosenbergs doktorsarbete Kurbits-Reboot diskuteras performans som ett centralt 
begrepp. Rosenberg har här även myntat begreppet ”den skapande interpreten” som ett epitet 
för att utövaren nyskapar låten eller visan vid varje tillfälle den framförs. I sitt doktorsarbete 
beskriver hon olika metoder för att rigga för variation och gestaltning i nuet, i framförandet av 
sånger och ballader. Bland annat genom tekniker som ”sången som recept” och ”balladen som 
ett visuellt landskap”.15 
Litteraturforskaren Walter Ong har skrivit om de grundläggande förutsättningar som skiljer en 
muntlig kultur från en skriftlig – bland annat genom hur minnestekniker och formelartade 
beskrivningar gör att berättelser kan förmedlas. Också om hur lyssnarupplevelsen (och det 
muntliga traderandet) placerar sig i centrum av ett rumsligt och tidsligt skeende till skillnad 
från den visuellt representerade skriften som fortsätter att existera oberoende av tid och rum – 
den finns kvar och kan återvändas till, medan det ljudande, muntliga utspelar sig bara här och 
nu.16 

Vallmusik och improvisation 

Vallmusiken är den äldre svenska folkmusik som kanske mest av allt bygger på improvisation 
och skapande i stunden. Vallåtarna och vallmusiken är från början starkt präglad av sin miljö 
och funktion som bruksmusik. Det handlar om ett sätt att kommunicera och få respons från en 
mottagare – människa eller djur. ”Lever du? Sover du? Mina getter står på grönan äng!” Ofta 
finns texter som de här till vallåtar - vilket lätt associeras till att musiken fungerat som ett sätt 
att meddela sig med varandra i det dagliga arbetet.  
I vallmusikens ursprungsmiljö – i skogarna och betesmarkerna kring fäbodarna - kunde man 
känna igen varandra på långt avstånd genom det sättet man ropade, spelade eller sjöng. Man 
hade sitt eget sätt att ropa. I Susanne Rosenbergs bok om Kulning finns det här citatet efter 
musikforskaren Anna Johnson: 

…locksången var något som varje kvinna måste behärska. Den var också suveränt solistisk och 
individuell. Flera vallkullor kunde mycket väl kula samtidigt, utan att på något sätt rent 
musikaliskt söka anpassa sin sång till varandra. Liksom övriga arbetsuppgifter lärde flickorna den 
speciella kulningstekniken genom att lyssna till de äldre kvinnorna på vallen och naturligtvis 
imiterade man då helst dem som lockade vackrast och mest effektivt. På så sätt fördes en viss 

 
14 performa´ns, utförande. Inom folkloristiken det sätt varpå en tradition framförs, men även t.ex. uppkomsten av den sociala situation där 
performansen äger rum och publikens roll. Begreppet används även inom språkvetenskap för att beteckna vad man gör när man använder  
ett språk, till skillnad från kompetens som det man kan när man kan ett språk. (Nationalencyklopedin, NE.se nedläst 31/5 2014) 
 
15 Rosenberg 2013, s100ff 
16 Muntlig och skriftlig kultur, Ong 1982, 1990 
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uppförandepraxis och vissa grundläggande musikaliska strukturer i arv från en generation till en 
annan. Inom dessa ramar fanns emellertid stort utrymme för individuella variationer. Varje kvinna 
kunde därmed förvalta traditionen mer eller mindre väl – berika den eller utarma den, allt efter 
musikalisk begåvning och kreativitet.17 

Vallvisor och vallåtar är ofta genom sin funktion varierade, formelartad, och med en öppen, 
upprepande och additiv form. Det vill säga fras lägg till fras tills man är färdig. 

Precis som i vaggvisorna finns i lockropen starka inslag av improvisation, man kan ju aldrig veta 
hur länge man behöver ropa innan djuren kommer eller förstår vad man menar!18 

Exempel från vokalmusik 

Att variation uppstår i en muntlig tradition är också en helt naturlig, omedveten process som 
sker över tid hos musiker och sångare. Susanne Rosenberg har i sin artikel Variation – ett sätt 
att tänka? Om några sångares variation och analysmetoder för att undersöka denna19 
beskrivit hur olika sångares versioner av samma sång kan förändras över tid – även när 
sångaren upplever att den sjunger likadant. Hon beskriver i samma artikel också hur man 
genom olika analysmetoder kan upptäcka och analysera olika nivåer av variation hos sångare.  
Margareta Jersilds och Ingrid Åkessons undersökning om folklig koralsång behandlar bland 
annat variation och improvisation och refererar till kategorier för reproducerande eller 
återskapande respektive omskapande utövare. Redan folkmusikinsamlaren K.P. Leffler 
kommenterade på 1890-talet skillnaden mellan konstsångarens ”reproducerande” återgivning 
av musiken och en folklig sångares mer självständigt ”producerande”20. I studien diskuteras 
vidare variation, variationsprocesser och tradering av folkliga koralmelodier. 
Kring den folkliga koralsången finns många beskrivningar av hur den äldre psalmsången före 
orglarnas införande i församlingskyrkorna präglades av individuellt utsmyckande och 
improvisationer inom ramen för den kollektiva sången.21 Många beskriver hänförelsen inför 
detta uttrycksätt – mest känd är kanske Nils Anderssons beskrivning i Svenska Låtar om hans 
möte med den då åldrade sångerskan Finn Karin (Pers Karin Andersdotter 1837-1912) i Risa, 
Mora: 

Några ögonblicks letande efter rätt tonen, och så kom psalmen, i början med dämpad röst och 
darrande stämma, men snart fulltonigt, rent och klart. Åter fick jag bekräftelse på, hur rikt den 
gångna generationens musiksinne måtte ha varit utrustat. En osviklig säkerhet, även i de mest 
invecklade och svåra passager, omsorgsfull frasering (…) Så invävd i och omspunnen av toner 
blev texten att stavelserna såväl som orden själva förlorade kontakten med varandra (…) Men 
snart lärde man också uppfatta texten, och då slog det en hur melodien omhuldade, tjänade och gav 
relief åt textinnehållet (…) Hur kunde man någonsin komma på den idén att här vilja normalisera, 
att i stela, trånga och kalla former inpressa dessa gamla folkmelodier?22 

 men det finns också andra mer kritiska beskrivningar, som en resenär i en artikel om 
kyrkosången i övre Dalarna:  

…de vildaste och djerfaste utflygter, modulationer och drillningar, ja, det gick ända derhän att den 
ena versen i samma psalm icke ens hade samma melodi som den andra! Och märkvärdigast af allt 

 
17 Rosenberg 2003 s11-12 
18 Rosenberg 2003 s11 
19 artikeln ingår i antologin Tradisjonell sang som levande process där tio nordiska forskare, sångare och pedagoger skriver om olika 
aspekter på variation i folksång. 
20 Citat hämtat ur Jersild & Åkesson 2000, s 202 
21 Jersild och Åkesson 2000, s43 ff. 
22 Svenska Låtar Dalarna, första häftet, s129 
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voro slutfallen eller cadenzerna; de voro varken authentika eller plagala; och jag tror knappt 
Professor Drake kunnat säga hvad de vore23 

Det finns inspelningar med religiös sång från Lewis på Hebriderna med exempel på sådan 
församlingssång som rör sig i en spontan polyfoni utifrån varje sångares individuella 
utformning av församlingens religiösa hymner.24 

Sven Ahlbäck har beskrivit stilistik och strategier för den gehörsbaserade flerstämmiga 
sången hos två finlandssvenska sångare från ön Stor Pellinge i Finland – Alfred Lindroos och 
Johannes Andersson, inspelade på fonograf 1909 av Otto Andersson.25 

Exempel från spelmansmusik 

Inom folkmusiken finns en närmast outsinlig uppsättning av varianter på vissa låtar med 
samma eller liknande musikalisk teman. Inte sällan återkommer också motiv i andra 
besläktade låtar så att gränsen kan upplevas flytande mellan vad som är en variant och vad 
som är en annan låt. En låt finns som regel i olika versioner från samma eller närliggande 
områden. Ett exempel på den sådan låt är den så kallade ”hurven” – vilken studerats av 
forskaren Märta Ramsten i den musiketnologiska studien En polska och dess miljö.26 

Uppteckningar eller inspelningar av visor eller låtar kan betraktas som frusna ögonblick av 
varianter - som de lät just då. En låt som spelats in vid ett visst tillfälle behöver inte låta på 
samma sätt vid ett annat tillfälle - när den till exempel spelas till dans, och i synnerhet inte om 
den spelas av en annan person. Att kunna variera sig, brodera ut och sätta sin personliga 
prägel på låtar är egenskaper som tillskrivits många spelmän och sångare. Det finns 
berättelser om spelmän som konstrar till låtarna med syftet att hindra andra att lära sig dem, 
och om spelmän som ändrar eller smyckar ut låtar. 
Tidigare nämnde spelmannen Hjort Anders Olsson från Bingsjö i Dalarna - en av Sveriges 
mest berömda och inflytelserika spelmän under första halvan av 1900-talet - lär ha sagt om 
sin förebild PekkosPer att  

Han gick omkring tonen nåt rent förbannat, du kan inte tro hur han plockade och plockade med 
fingrarna 27  

Hjort Anders själv hade ett spel med stor variation och inslag av improvisation - inte minst i 
hur han smyckar ut låtarna med ornamentik och artikulation som skiljer sig åt från olika 
inspelningar. Om en av Hjort Anders samtida spelmän - Menlösen (Per Persson Menlös) från 
Hedesunda, sägs att han hade mycket originella och ovanliga låtar – men som han ogärna 
lärde ut. Enligt spelmannen August Bohlin lyckades Hjort Anders vid något tillfälle lära sig 
några av dem – varav några kom att ingå i hans turnérepertoar.28 Men det sades också bland 
andra spelmän om Menlösen att det bara var ”ljug” han spelade, med vilket menades att han 

 
23 Jersild och Åkesson 2000, s47 
24 Den här sortens improviserade flerstämmighet har bland annat använts av Susanne Rosenberg i KurbitsKoral som är en del av hennes 
konstnärliga doktorsarbete – Kurbits-ReBoot, Rosenberg 2013. Den flerstämmiga sången från Lewis har också beskrivits i uppsatsen 
Sjunger, sjunger med stor fröjd…- en resa i flerstämmig folklig sång, av Py Kollberg och Anna-Karin Hellman,  
25 Ahlbäck 2003 
26 Ramsten, 1976 
27 Citat ur Ternhag 1992 s 80 
28 Ternhag 1992, s 123f 
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bara hittade på låtarna eftersom! Även storspelmannen August Bohlin själv lär ständigt ha 
ändrat slutet på sina låtar till sina elevers förtvivlan.29 
Förmågan att improvisera och hitta på låtar i stunden är antagningsvis sällan det som 
efterfrågats i den ofta nationalromantiskt präglade synen på folkmusik bland insamlare och 
folklorister. Istället har strävan ofta handlat om att bevara - helst så ålderdomliga låtar som 
möjligt - något som informanterna inte varit sämre än att kunna leverera! ”gammal polska” 
eller ”gammal vals” är typiska beteckningar på insamlade låtar - som kan verka avslöjande. 
Kanske har det här inneburit att förmågan att improvisera och skapa i stunden inte alltid 
uppmärksammats till den grad det kan ha präglat spelmansmusiken? 

Bland folkmusikinsamlaren Einar Övergaards uppteckningar efter spelmannen Snickar Erik 
Olsson (1824-1905) i Ovanåker, Hälsingland finns några låtar som beskrivs som en 
”nybörjares första lärospån” – några enklare åttondelsbaserade melodier. I anslutning kommer 
en mer ”utvecklad form” av samma låt – utbyggd med snabbare sextondelsfigurationer. 30 Ett 
exempel på en spelmanspedagogik där förmågan att variera och brodera ut melodier är en 
viktig del av en stilistisk fördjupad kunskap! 

Morten Levy har i sin avhandling – The world of the Gorrlaus Slåtts analyserat strukturer i 
norska gangarmelodier. Som visas av Morten Levy varieras dessa låtar på flera olika nivåer – 
motiv, fras, sekvens, omtag. En gangar består av en serie av korta motivfraser i ett slags 
kedjeform. Ett motiv kan upprepas ett varierat antal gånger och leder över i andra motiv – 
ibland med delar av det första motivet intakt. Motiven bildar sekvenser och varieras även på 
denna nivå, vid omtaget av en låt varieras även antal gånger respektive motiv och sekvens 
spelas – och i vilka kombinationer. Morten Levy liknar detta vid kombinationer av kretsar – 
där varje krets kan varieras i antal omtag men också vilken krets den kopplar vidare till. I 
tillägg till detta kan motivet i varje krets varieras rytmiskt och tonalt genom att det till 
exempel spelas med olika stråkbindningar och enstämmigt eller flerstämmigt med 
dubbelgrepp och medklingande strängar. 
Sven Ahlbäck refererar till Morten Levy i sin avhandling om melodisk kognition - Melody 
beyond notes som bland mycket annat innehåller datormodellerade sekvensanalyser av norska 
gangarmelodier: Sordölen och Norafjells, vilka jämförs med Levys kretsanalyser. Sven 
Ahlbäck visar också hur sekvenser av motiv i denna musik kan tolkas på olika sätt genom att 
det ofta förekommer överlappande start och slut på sekvenser och motiv.31 

  

 
29 Jernbergslåtar, Gustav Jernbergs spelmansminnen 
30 nr 507-509 i Einar Övergaards samling 
31 Ahlbäck 2004, s353ff 
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Del 1: Melodik och improvisation i undervisning. 

Att undervisa i fäbodmusikens tonspråk 
I kandidatutbildningen i svensk folkmusik på KMH finns ett moment i teoriundervisningen 
som går under namnet melodik och improvisation. Momentet ligger normalt över en hel 
termin i teorikursen under utbildningens andra år. I den aktuella kursplanen är innehållet i 
momentet beskrivet så här: 

Moment 1: Form och melodik i fäbodmusik. Detta delmoment innebär en djupdykning i 
vallmusikens form och melodik, vilket inkluderar bl.a. skelettonsanalys, frasanalys, 
slutfallsformler inom fäbodmusiken. Praktik i användande av vallmelodik genom fri och bunden 
improvisation utifrån skelettonsformer och traditionella modus. Därigenom inkluderas också 
solmisationsträning med sång och instrument, utveckling av form- och tonalitetsmedvetande och 
melodisk frihet utifrån form. Moment 2: Form och melodik i visor och låtar. Här vidareutvecklas 
analys av modal form till att innefatta lokala modus, modulation och analys av relationen mellan 
rytmik, metrik och tonalitet. Olika typer av formprinciper berörs som t.ex. visformer och 
kedjeformer. Även här är det centrala arbetssättet analys och improvisation. 32 

Sven Ahlbäck är den egentliga upphovsmannen till ämnet folkmusikteori som det undervisas i 
på bland annat KMH, och har utformat de flesta metoder som jag kommer att beskriva i 
arbetet. I häftena Tonspråket i äldre svensk folkmusik, och Låtpuls beskrivs begrepp och 
teoribildningar som ligger till grund för hela den här framställningen. 

I det här avsnittet gör jag en beskrivning av metodik och undervisningsupplägg av det här 
momentet utifrån hur min undervisning varit upplagd de senaste åren. Beskrivningen syftar 
till att konkret exemplifiera metoder och pedagogiska infallsvinklar utifrån ett lärarperspektiv.  

Form och melodik i vallåtsmusik. 
Det här momentet handlar alltså om att lära känna melodik och form i vallmusiken genom att 
improvisera i vallåtsstil. Men hur ska man då kunna lära sig improvisera i denna stil när man 
inte befinner sig i en sådan miljö? Är det ens någon mening att försöka? Har det här uttrycket 
något värde utan sin funktion?  

Ja – enligt min mening är det relevant - vallåtens musikaliska uttryck visar inga tecken på att 
försvinna utanför fäbodbruket, tvärtom är intresset för detta fortsatt starkt! Inte minst 
kulningen har en självklar plats som kraftfullt vokalt uttrycksmedel i flera genrer och 
sammanhang - kulningen har många professionella utövare idag och lockar ständigt nya 
intresserade till kurser och utbildningar. Ännu viktigare är att vallmusikens tonspråk både har 
en stark relation till såväl spelmansmusik som vissång men i en extremt koncentrerad form 
och därigenom blir är en lämplig utgångspunkt för att närma sig ett melodiskt uttryck inom 
ramen för detta tonspråk. 
Många av de äldre källorna till vallmusiken finns tillgängliga i form av inspelningar eller 
nedteckningar – som ögonblicksbilder eller frusna ögonblick av hur någon gjort vid ett visst 
tillfälle. Det kan vara lätt att betrakta en sådan källa som något avslutat, ett verk, en relik från 
det förgångna - men kan man närma sig det musikaliska språket i vallåtsmusiken utifrån ett 

 
32 Fullständig kursplan återfinns på http://www.kmh.se/assets/files/_rsync/UFA/programkursplaner/KKFM1/AG1010.pdf 
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improvisatoriskt förhållningssätt och kan man använda det för att lära sig något allmängiltigt 
om form och melodik? 
Vallmusiken är präglad av ropet och det kommunikativa syftet – ofta i formen av en additiv 
variationsform med relativt korta signalartade fraser som kan läggas till varandra och ligger 
nära det talade/ropade språket. Vid vallning av djur är vallmusiken en mix av korta tonala 
fraser, tal, lockrop och utrop.33  
Men inom traditionen finns också mer renodlat melodiska längre vallåtar som blåsts på horn 
eller kulats, och som ofta även sjungits och spelats på instrument som fiol, spilåpipa m.m.  
Tonalt så är vallåtarna ofta uppbyggda av kortare melodiska fraser i ett begränsat tonomfång – 
sällan överstigande en oktav. Det är vanligt med variabel intonation av vissa tonplatser och i 
regel förekommer mikrointervall på dessa – kvartstoner, eller blåtoner som ligger utanför 
dur/moll tonalitetens gängse tonhöjdsförråd. Tonaliteten är nära förknippat med vallhornet 
som instrument. En utförligare beskrivning av vallåtarnas tonspråk går att ta del av i 
Tonspråket i äldre svensk folkmusik .34 

Kurs i vallåtsimprovisation 

I det följande så beskriver jag hur en kurs i vallåtsimprovisation kan vara upplagd för 
studenter på musikhögskola eller annan högre musikutbildning. Beskrivningen utgår från 
lärarens perspektiv och beskriver en undervisningsmetod som praktik. Texten i den här delen 
är formaterad så att metodbeskrivningar och resonemang kommer i den löpande texten och 
mera specifika exempel ur undervisningen formaterats som blockcitat. Ibland finns inskjutna 
ickespecifierade citat som är exempel ur minnet hur diskussioner kan gestalta sig i 
undervisning. 

Introduktion till vallåtar och repetition av vallåtsmodus 

Kursen börjar med en introduktion till vallmusik.35 
Till att börja med lyssnar vi på inspelningar med några vallåtar. Beskriv utifrån exemplen på 
vallåtar hur de låter! Diskutera klang/uttryck/frasering/karaktär i exemplen. 

”som rop, fallande, långsamma, starka, tydliga, frimetriska” 

Diskutera tonaliteten: 

Vallåtsmodus – vad är det? Vilka tonplatser ingår? Vilka tonplatser är variabla? Vilka tonplatser 
vilka förekommer mest, eller som hållpunkter i melodin? 

Repetera vallåtsmodus med tonplatser, variabla tonplatser och mikrointonation, peka, spela eller 
sjung tonplatser och tonplatsföljder i vallåtsmodus. Pröva att improvisera egna korta fraser med 
utgångspunkt från tonomfånget i vallåtsmodus (i en oktav)  

Om man är flera - använd härmning, fråga-svar/cirkelfraser, bollning runt i rummet. Tänk på att: 

• skapa fraser som är tydliga och korta (så de går att härma)  

• Upprepning bra! 

• Gå inte utanför modusets tonförråd! 

• Tänk rop – gärna fallande 
 
33 Fältinspelningar av vallmusik, vid så kallad kolösning finns utgivna på cd Pastoral music from Malung, Hurv 
34 Ahlbäck 1993 
35 Normalt i folkmusikteorikursen på KMH så har tidigare kurser behandlat vallmusikens tonalitet varför avsnittet är att betrakta som en 
repetition. 
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Spela/lär ut en vallåt på gehör - till exempel den här kulningen av kulerskan Karin Edvards (1909-
1997) från Transtrand i Dalarna.36 

Spela fras för fras och låt de lärande härma fras för fras för att sedan binda ihop det i längre delar. 
Variera gärna redan på detta stadium artikulation, frasering och ornamentik 

Bild 1: Kulning av Karin Edvards 

 
Modal analys 

När en låt lärts in fortsätter vi med analys av till att börja med tonalitet: 
Modal analys av Kulning efter Karin Edvards: 

Analysera kulningens modalitet genom att tillsammans diskutera: 

Vilka tonhöjder förekommer i kulningen? Vad har den för tonförråd? 

Vad är det för tonalitet/ tonalt centrum – ”vad går den i”? 

”Ja det känns kanske som moll fast lite svävande?” 

Den har omfånget F#1 till kvartstonshöjt f2  

Det finns några tonplatser med variabel intonation: f1, f2, c2, b1  

Det förekommer blåtoner/kvartstoner/svävande intonation på dessa tonplatser 

Vilken ton är tonalt centrum? 

”I början kan det kännas som den går i D men när det slutar är man hemma i G!” 

Resonera kring hur man kan uppfatta grundton utifrån till exempel: 

• De toner som har längst duration och/eller avslutar fraser är d2, a1, d2, f#1 Bb1, g1 

• Finns kvart/kvint förhållande som grundtonsetablering? D – G (och lokalt D-A i början) 

• Inledningstonsfunktion? Ja fiss (men också ciss) 

• Avslutande ton? 

 
36 Ahlbäck 1993 s 4 



 18 

• ”Alla” tonplatser i vallåtsmodus är med? Ja från -2 till 7 med G som grundton! 

Vi finner att det passar in i definitionen av mollartat vallåtsmodus och med G som grundton! 

Modus kan visas genom att ställa upp tonerna i ett tonhöjdsförråd med tonplatsbeteckningar.  
Grundtonen får beteckningen 1, tonplatser över grundtonen positiva tal och toner under 
grundtonen med negativa tal. Bokstäverna a-e anges för olika intonationsvarianter inom en 
halvton.37 
Bild 2: tonförråd och tonplatser i Kulning av Karin Edvards 

 
Formanalys  

Därefter görs en fras- och formanalys av samma låt. 
Fortsätt med att diskutera kulningens formuppbyggnad: Vilka olika delar har den? Hur kan man 
dela upp delarna i fraser? Upprepas fraser/motiv? 

Formen kan beskrivas som: 

A B1 

A B2 

A2 C 

Beskrivning av fraserna: 

A börjar på, cirklar kring och slutar på (tonplats) 5 (=D) 

B1 rör sig upp till 5 och sedan ner till 2  

B2 rör sig från 3 via en utflykt till 5 och tillbaka, vidare till 1 och avslutande till -2a 

A2 rör sig upp till 5 men avslutar med kringla ner till 3c (kvartston!) 

C cirklar via -2 och 2 för att landa avslutande på 1 

Skelettonsanalys 

Varje fras innehåller någon sorts melodisk rörelse i cirklande, stigande eller fallande riktning.  
Man skulle kunna reducera varje fras till de toner som uttrycker rörelsen i frasen – de som 
känns som de strukturellt viktigaste tonerna – skelettonerna. 
Hur hittar man vilka toner som är skelettoner?  

Man kan pröva sig fram genom att 
 spela/lyssna fras för fras och söka efter vad som känns som frasens hållpunkter 

eller 

 
37 För en fullständig beskrivning av vallåtsmodus och beteckningar av tonplatser och intonationsvarianter – se Tonspråket i svensk 
Folkmusik, Ahlbäck 1993 

1 2-2 3
a c

4
a c e

5 6 7
a c
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genom att analysera en notbild av låten  

Skelettoner kan strukturellt utmärkas av att de är: 

• Sluttoner 
• Starttoner 
• Uthållna, längre toner 
• Återkommande toner 
• Upprepade toner 
• Metriskt betonade toner 
• Melodiskt inramade toner (med t ex en kringelrörelse) 
• Rytmiskt inramade toner (t ex efter upptakt, en lång ton efter flera korta toner etc.) 
• Ramintervall (högsta/lägsta tonen i en melodirörelse) 

 
Skelettonsanalys av ”Kulning av Karin Edvards” 

Om vi plockar ut de viktigaste skelettonerna fras för fras i kulningen och noterar dem med 
sifferbeteckningar skulle det kunna bli så här: 

A: 5  5; B1: 2 5 2 

A: 5  5; B2: 3 1 -2 

A: 5 3a; C: -2 2 1 

Olika varianter är möjliga – ta hänsyn till gruppens förslag!  

Det kan ibland vara värt att börja med skelettonsanalysen och därefter göra frasanalysen, 
särskilt om frasuppbyggnaden inte är lika tydlig. 

Att improvisera över en skelettonsform 

Skelettonsformen kan sedan användas som utgångspunkt för improvisation. 
Pröva att spela/sjunga skelettonerna som en reducerad och förenklad variant av kulningens melodi 
– men med liknande timing och frasering som i förlagan. 

Pröva därefter att spela/sjunga med utgångspunkt från skelettet – men klä på/smycka ut varje 
tonplats med små melodiska ornament: förslag, små drillar, dubbelslag, vändningar, 
upphämtningar osv. Försök att inte brodera ut allt för mycket – håll det enkelt och tydligt! 

Efterhand - bygg ut och bind samman de melodiska ornamenten till längre melodiska fraser. 

Om man är flera är det ofta en bra idé att låta flera göra detta samtidigt med sina egna varianter! 
Man kan gärna vänta in varandra på de frasavslutande skelettonerna – det blir ett slags kollektiv 
kakafoniimprovisation (och ofta väldigt fint!) 

Man kan i en grupp pröva olika varianter av att skicka fraser mellan varandra, att härma varandra, 
svara varandra eller bolla fraser vidare till nästa person.  

Att memorera en skelettonsform 

Till en början kan det vara svårt att minnas en form i sin helhet - särskilt när man ombeds att 
improvisera/variera sig över den. Det är tydligt att det är en arbetskrävande process för 
hjärnan att både improvisera/variera och hålla reda på var man befinner sig i formen. Det kan 
ofta upplevas som en konflikt mellan olika system - ett mer intuitivt omedelbart tänkande och 
ett analytiskt långsammare. 

Det gäller att inte gå för fort fram – och det är viktigt att man memorerar skelettonsformen 
som en musikalisk figur – och inte bara som en rad med tonplatssiffror - d.v.s. att man 
spelar/sjunger skelettonsformen som en melodi! 
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För att göra det lättare att minnas kan det vara en god idé att reducera formen ytterligare - till bara 
två skelettoner per fras. Det blir på så vis en form som är mer symmetrisk, färre skelettoner 
innebär också större utrymme för variation. 

Kulning av Karin Edvards – reducerad skelettonsform: 

5  5 5  2 

5  5 1  -2 

5  3 -2  1 

Eller ytterligare reducerad genom att bara behålla sluttonen i varje fras: 

5  2 

5 -2 

3c  1 

Genom att reducera skelettonsformen får man en ännu mer översiktlig bild av den melodiska 
grundstrukturen. Typiskt för denna och många andra vallåtar är att tonplatserna 1, 2, 5 är 
viktiga och återkommande skelettoner och fungerar som hållpunkter för melodin. 

Som jämförelse och inspiration kan man lyssna på en kulning med en annan skicklig kulare - 
Elin Lisslass (1908-1986) - som liksom Karin Edvards kom från Transtrand i Dalarna. Elin 
Lisslass spelades in vid samma tillfälle som Karin Edvards38 och hennes kulning är en 
variation på samma tema som Karin Edvards – med samma grundmotiv och frasavslutande 
tonplatser som i Karin Edvards version.  
Här följer en uppteckning av Kulning av Elin Lisslass - hämtad ur Susanne Rosenbergs 
Kulning – musiken och tekniken39 
Bild 3: Kulning av Elin Lisslass 

 

 
38 Elin Lisslass och Karin Edvards spelades in av Matts Arnberg på Sveriges Radio 1948. Inspelningen skedde utomhus i Rättvik och 
överfördes via telefonledning till Stockholm. Inspelningarna finns utgivna på skivan Lockrop och Vallåtar 
39 Rosenberg 2003, s 56 

Risk & Skarpt läge – utmaning

Det är utelämnande att kula rakt ut i naturen, jag visar upp 
någonting av mig själv, och jag får tillbaka av de andra. Trots 
att avstånden är långa uppstår en slags intimitet. (kursdeltagare 
om att kula utomhus, Rosenberg, !""#)

$%&''( ⁄')*(+$(  !,-
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En metod för att memorera formen är att ersätta tonplatsernas siffror med ord. Ordningen på 
tonplatserna i formen kommer att bestämma texten. Det kan vara färger, ordspråk osv Det får 
gärna vara hur banalt som helst: 

5 Litet, 3 bo, 2 vill, 1 jag, -2 sätta 

Litet litet, litet vill  5 5, 5 2 

Litet litet, jag sätta 5 5, 1 -2 

Litet bo, sätta jag! 5 3c, -2 1 

Eller genom att sätta text på fraserna som illustrerar relationen mellan fraser och motiv: 
Vart går du nu? Jag går i berg! 

Vart går du nu? Jag går i dal! 

Vart går du sen? Sen går jag hem! 

 

Vallåtarnas melodiformler 

När principen för skelettonsanalys och skelettonsimprovisation etablerats kan man gå vidare 
till att titta närmare på de mönster som är typiska för vallmusiken. Melodiska mönster kan ses 
som olika sätt att ta sig till eller etablera tonplatser som modala funktioner i en melodi. Det 
vill säga hur etablerar man en viss tonplats som strukturellt viktig i en melodi? Man kan säga 
att tonplatsen ofta etableras genom att den föregås av ett melodiskt mönster. 
Sven Ahlbäck har utifrån en undersökning av melodiska mönster i ett stort material av vokalt 
(vallåtsrelaterat) material från Dalarna40 skapat ett schema över typiska melodiska mönster i 
vallåtarnas tonspråk.41 Schemat fungerar som en översikt över olika typer av melodiska 
mönster och hur de ofta förekommer i etablerande av respektive tonplatser. 
Dessa melodiska mönster sorteras i olika kategorier av tonföljder: ”skalor”, ”kringlor”, 
”vändningar”, ”inledningar”, ”431:or”, terskedjor”, ”vallpentor” och ”upprepningar”. 
Tonföljderna är uppställda i en tabell för när de används på vilken tonplats. Flera mönster 
förekommer på flera tonplatser, men inte alla på samtliga.  

 
40 Undersökningen som heter Slutfall och melodiska mönster finns publicerad i Rosenberg (1986) 
41 Ahlbäck: Opublicerat undervisningsmaterial 
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Bild 4: Schema över melodiska mönster 

 

 
 

-4 -2ea 1 2 3a 4 5 6ace 7a 8
INLEDNINGAR

enkel inledn.upp -5ae  4 -2ac 1 2  3a 4ace  5 5  6ae  

enkel inledn.ned 1  -2e   2    1 3ae  2 5  4 6ace  5 8  7a

kvartinledning -5  -2e  -4    1 2   5 4   7a 5   8

"-4 -2 1"-inledn. -4  -2   1 1  3e  4 2   4ae  5 5  7e  8

kvintinledning 1    5

431:or

Äkta  431:or 1 -2  -4 3ac 2  -2ce 4  3ce  1 5   4ce  2 7a  6e  4 8  7ce  5

Penta-431 4  3a   1 5   4     2 8   7a   5

TERSKEDJOR

treklanger ned 2  -2ace  -4 5  3ae  1 7a  5  3a 8  6e  4

treklanger upp -2ea  2  4 1  3ae  5 3a  5  7a

enkla tersfall -2ea  4 3ae   1 4   2 5   3ae 7a  5

enkla terssprång 1   3ae 2   4 3a  5

VALLPENTA.

lillvall ned 
(3-l2 ned)

 3a 1 -2ac

2 3a  1  -2ac

5  3a  2

lillvall upp -2  1  3a 2  3a  5

kvart-sekund ned
(storvallned)

5        2    1

5  3a  2    1

5   2   3a   1

lillpenta ned 1  -3  -4 3a  1  -2e 4  2   1 5  3e  2 8  6  5

helpenta ned 5   3e   2   1

5   4     2   1

lillpenta upp 4  5  7a

UPPREPNING

enkel upprep. -4  -4 1  1 2  2 3ae  3ae 4  4 5  5

©  Sven Ahlbäck 1995
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Schemat kan användas till att klä på en skelettonsform – till exempel genom att välja 
specifika mönster, till exempel ”skalor” eller ”kringlor” och sätta till tonerna i 
skelettonsformen. Man får en variant med samma skelettonsform men med andra melodiska 
motiv och mönster. 
Så här kan man arbete med schemat: 

Börja med att spela igenom alla mönster i alla kategorier. Vad innebär de olika kategorierna? Hur 
låter de olika mönstren? 

Spela Karin Edvards-kulningen – går det att hitta några mönster från schemat i kulningen?  

Ja till exempel en vändning och sedan en 431-kringla i första frasen! 

Finns det mönster jag känner igen i andra låtar? 

Pröva återigen att spela en skelettonsform och låt olika melodiska mönster från schemat leda fram 
till varje skeletton: Till exempel spela Kulning av Karin Edvards - formen med: 

”treskalor” 

345 345 345 432 osv… 

”kringlor” 

465 465 465 312 osv 

omväxlande kringlor och skalor 

345 465 345 312 osv 

Efterhand kan olika kombinationer av mönster prövas. De flesta brukar uppleva att man 
efterhand når sin personliga gräns för hur bra man kan hålla reda på mönster, form och 
skelettoner i kombination med bibehållet musikaliskt flyt. Den improvisatoriska friheten blir 
också begränsad av ju fler regler man sätter upp. Det är väldigt olika hur lätt detta är beroende 
på vad man har för läggning, musikalisk bakgrund och inte minst om man är instrumentalist 
eller sångare. 

Så det är viktigt att ta tid och gradvis öka svårigheten i detta moment. Att ta det bit för bit och 
del för del för att sedan sätta ihop i längre delar. Bra att understryka att det handlar om att 
hitta sin egen personliga gräns och jobba därifrån – att det ska vara en utmaning! 
Ofta även lämpligt att  

• göra samma uppgift flera samtidigt  
• använda fråga/svar, härmning, bolla fraser vidare, göra olika varianter efter 

varandra 
• lyssna när andra gör uppgiften – det är stor skillnad på hur medveten man är 

när man utför uppgiften och när man lyssnar 

Man kan växla mellan uppgifter där man har bestämda mönster över en skelettonsform (som i 
exempel ovan) med friare improvisationer där man behåller skelettonsformen men inte är 
bunden till särskilda melodiska mönster.  

Efterhand dyker ofta mönster ur schemat upp även vid de friare improvisationerna – man får 
tillgång till en uppsättning mönster/formler att variera sig över och använda i 
improvisationen.  
Att träna på att spela med bestämda mönster syftar också till att blir mer uppmärksam på vad 
man normalt reflexmässigt använder sig av för mönster i sina improvisationer, och att man 
förhoppningsvis får tillgång till melodiska formler eller varianter som man inte gör annars – 
att man får en ny repertoar av melodimönster. En annan viktigt målsättning är förstås att bli 
mer medveten om melodik och motivbildning överhuvudtaget. 
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Fler vallåtsformer 

Efterhand kan man fortsätta med ytterligare vallåtsformer: 
Här kommer en lite längre melodi – en Hornlåt upptecknad av Karl Sporr42 efter spelmannen och 
hornblåsaren Anders Frisell43 från Mockfjärd i Dalarna. 

Bild 5: Vallåt, blåst på kohorn, efter Anders Frisell 

 
Analys av Hornlåt efter Frisell: 

Modus/tonalitet: G-vallåtsmodus med variabel tp 4, 3 och -2 

Typiskt för hornlåtar är att omfånget är begränsat till omkring en sext. Det har att göra med 
vallhornets konstruktion - vilken är tätt förknippad med vallmusiken och dess tonspråk44. 

Skelettonsanalys: Om vi utgår från toner med relativt längre duration och toner som upprepas eller 
ramas in av melodirörelser kan vi få följande skelettonsföljd – här uppställd i enlighet med 
radbrytningarna i Sporrs notation ovan: 

5   2    3    5   2     1 

1   1    3    5   2 

5    1    3   5 1    1   4   -2e 

3    5  3  5  4  2 3   5 

5 -2 1  5 -2 1 

 
42 Karl Sporr 1887-1967, upptecknare av folkmusik i främst Dalarna, flera av hans uppteckningar finns med i Svenska Låtar samt i bokverket 
Med Dalälven från källorna till havet (1919-39), http://sok.riksarkivet.se/ Bild ur Ahlbäck 1993 s 5 
43 Anders Frisell 1870-1944, http://www.mockfjard.com/historiskt/personer.htm 
44 För en utförlig beskrivning av vallhornet och dess tonförråd se Ahlbäck, Tonspråket s 33 ff. 
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Frasanalys: Utifrån detta kan vi resonera oss fram till en frasanalys - skelettonerna är angivna i 
fetstil och låtens olika fraser/delar anges med versaler och siffror inom parentes (A1 etc.) 

Till exempel: 

Den inledande frasen (A1) har ett motiv med fallande rörelse  

5 3a54e 2,  

Därefter kommer en variant av denna fras, fast med en inledning från 3a (A2) 

3 43234 5 3a54e 2 

och som landar på grundtonen (B) 

1 

Två 431 rörelser ner till 1 (B2) 

431, 431 

Därefter den andra frasen (A2) igen 

3 43234 5 3a54e 2 

och så en inledande hopp 1 till 5 och en fallande skal-, kringelrörelse ner till 1 (B3) 

1 5 5432-2 1 

Så här långt har vi fraser som omväxlande landar på tonplats 2 (A1, A2) och på tonplats 1 (B1, B2, 
B3)  

Nästa fras börjar som A2 med en stegvändning från 3a till 5 men därefter går den inte till 2 utan 
med terskedja till 1. Som sådan är det en ny motivvariant. Vi kallar den C1. 

3 43234 5 3 1  

Frasen därefter innehåller en sekvensering av den föregående frasens kvintfall 5 till 1 som här blir 
4 -2e (”låg sjua”) en stor sekund ner. Den får heta C2. 

1 4 -2e 

därefter kommer en utbroderad variant av frasen (A2) som följer samma mönster, upprepas men 
som avslutas på 5  

3 234 5 533554 2 2 3 23234 5 

som avslutning två varianter av (B3) – dvs. inledning till 5 och sedan med olika fallande rörelser 
till 1 

1 5 4e 2 4 3a 1 3a 2 -2a 1, 5 454231 32 -2a 1 

Summerat detta så blir formen: 

A: 52, 352 B: 1, 1, 1 

A: 352 B: 51 

C: 351, 14-2e 

A: 35235 B: 51, 51 

Och reducerat till avslutande skelettoner utan upprepningar. 

2  1 

2 1 

1 -2e 

5 1 

Alltså en AABA form. 
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Vallåt efter Hjort Anders 

Utifrån föregående och följande formskelett så gör man ytterligare vallåtsimprovisation, klär 
på med melodiska mönster osv. 

Här är en vallåt spelad på fiol av Hjort Anders – som hade den efter sin mor. Hjort Anders spelade 
vallåten tillsammans med en polska på samma tema.45 

Bild 6: Vallåt efter Hjorth Anders 

 
 
45 Ahlbäck 1993, s 6 
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Skelettonsform (enbart vallåten): 

2 521 

52 521 

152 521 

215 1  1 

 

Vallåten är uppbyggd efter en fråga-svar form. Där svaret är detsamma (och slutar på 1) men 
frågan byggs ut och förlängs bakifrån (slutar på 2 eller 5). En kumulativ uppbyggnad.  

Kan illustreras med denna text: 

Kaffe?    Ja gärna det! 

Mjölk i kaffet?  Ja gärna det! 

Socker och mjölk i kaffet?  Ja gärna det! 

Bulle, socker och mjölk?  Gärna - det tackar vi för! 

 

I folklig vistradition finns många exempel på kumulativa visor, till exempel den välbekanta 
Husförhörsvisan: 

1.  En är allen, som råder över himmelen och jorden.    

2.  Två stentavlor; en är allen, som råder över himmelen och jorden.    

osv… 

12.  Tolv skådebröden; elva apostlar; tio budorden; nionde timman gav han upp sin and'; åtta 
saligheter; sju bönepunkter; sex stenkrukor i Kana, Galiléen; fem moseböcker; fyra evangelister; 
tre patriarker: Abraham, Isak och Jakob; två stentavlor; (men) en är allen, som råder över 
himmelen och jorden!46 

 

Form och melodik i visor 

Kråkan satt på ladutak 

Vallåtarnas modala tonspråk och melodik hittar man även i både visor och den äldre 
instrumentala spelmansmusiken. Inte minst så har flera äldre vaggvisor sitt tonspråk 
gemensamt med vallmusiken. Här kommer ett exempel på en sådan visa:  

 

Kråka satt på ladutak är en visa som sjungits av sångaren Dansar Edvard Jonsson från Malung. 
Denna visa finns i en mängd varianter runtom i Sverige och bygger på den vanligt förekommande 
Fiskeskärs-melodin. I texten finns inslag som känns igen från olika vaggvisor och skämtvisor.  

  

 
46 Husförhörsvisan finns i många olika uppteckningar, denna kommer från Västergötland på 1860-talet. 
http://katalog.visarkiv.se/lib/ShowRecord.aspx?id=978690 
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Bild 7: Kråka satt på ladutak 

 
Skelettonsform: 

1 5 2, 5 2 1,  

1 5 2, 5 2 1,  

3 2, 5 2, 132 1 

3 2, 5 2,  

3 1, 1 2 

1 5 2 1 

  

Visan delar vallåtarnas tonalitet och omfång samt att tonplatserna 1, 2 och 5 är viktiga tonala 
hållpunkter. 

Strofiska visor 

Strofiska visor går att analysera på samma sätt som med vallåtar – De flest visor får en tydlig 
grundläggande frasuppdelning genom - textstroferna. Många visor sjungs relativt fritt i 
förhållande till puls, men melodin och rytmiken hänger ihop med versmåttet i visans text.  

Här kommer ett exempel på en sådan visa upptecknad av Susanne Rosenberg efter sångerskan 
Lisa Boudrés från Ovansjö i Gästrikland:47 

 
47 Noten är hämtad ut Visor i Gästrikland s 

& jœ
Ja

3

œ jœ 3œ Jœ
Krå ka satt på

œ#↓ œ œ ‰ Jœ
la du tak å

œ œ œ œj œ
pip an vill i int

3jœ œk œ Œ
lå ta

œ œ œ œ œ↑ œ↑
Kä ra ma ma ge

œ œk œ ˙
bar n a mat- - - - - - - - --

&8 œ œ œ œ œ
Så de slätt å

œ .œ
↑

˙ ‰ Jœk
grå ta Tuss

3

œ œ#
3

œ œ .œ œ
3

œ œ œ jœ ‰
lull e ri on lej Kok stor gryt ta full- - - - --

&11 ‰ Jœ
3

.œ œ œj œ œj œ 3jœ œ
↑

Sen kom mer tre ut svult na må

œ ‰ Jœk
3

œ œ œ
3

œ jœ
gar Den en e var blind den

3

œ œ œ# œ ‰ Jœn 3

œj œ œ
an dra var halt Den tre a stod- - - - --

&14
3

œ jœk œ œ œ œ œ ‰ Jœ
ut, han to ors int gå in För

œ œ œ œ œk
3jœ œ↑ ˙

han har dritt ut i brack om- - -

Kråka satt på ladutak
Efter Dansar Edvard Jonsson, Malung

transkriberad av Olof Misgeld 2005
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Bild 8: Det växte upp en lilja 

 
 

 

 

Det växte upp en lilja – exempel på skelettonsform: 

-42, 21,  

3a 3a, 3a2 

25, 3c3a 

2-4, 3a1 

Sjung texten men enbart på formskelettet. Efterhand sjung texten men ta andra vägar mellan 
skelettonerna. 

Glesa gärna ut formen med färre skelettoner per fras även här – men behålla de frasavslutande 
tonerna! 
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Så här: 

2  1 

3  2 

5  3a 

-4  1 

Skapa variationer genom att sjunga visan med text - men: 

Starta varje fras på en och samma bestämda tonplats och ta dig vidare till respektive fras slutton! 
Till exempel börja alla fraser på tonplats 5, 1, 2, 4, eller -4 osv  

Välj motsatt rörelseriktning som i melodin. Om en fras rör sig nerifrån och upp - börja högt och 
leta dig ner och vice versa – men landa på samma slutton som i skelettonsformen! 

Principen är alltså att man tar olika vägar till samma mål! Vägen är så att säga det intressanta, 
hur man tar sig dit man ska! 
Man kan givetvis också pröva att utgå från skelettonsformen för att göra en helt annan sorts 
låt – till exempel en polska: 
Bild 9: Liljapolska 

 

Form och melodik i låtar 

Polska – i generella drag 

Danslåtar som polskor med puls och metrisk struktur både underlättar och försvårar 
frasindelning. Eftersom melodin i många danslåtar sällan har så mycket pauser – melodin bara 
pågår - så kan fraser ofta upplevas som att de överlappar varandra. Samtidigt så ger metriken 
och taktindelningen en strukturell ram för formen.  
Polska är den kanske vanligaste låttypen i svensk folkmusik – och den förekommer i en 
mängd varianter och med flera olika benämningar. 48 Att säga något allmänt om polskesväng 
är därför svårt- men generellt kan man säga om de flesta polsketyper att  

• de går i tretakt 
• de spelas med pulsmarkering av alla tre slag i takten, ibland med signifikant skillnad 

mellan lite tyngre betoning på första och tredje slaget, och spetsigare accentuering av 
andra slaget, ibland mer utjämnat med likartat markering av alla tre slag 

 
48 För en utförligare beskrivning av polskans metrik och rytmik – se Låtpuls, Ahlbäck 1996 

Liten liljapolska
Olof Misgeld

& 34 Ï . #Ï Ï 3 ïÏ Ï. Ï ï#Ï
3 Ï ú Ï . Ï ïÏ 3 Ï Ï . Ï ïÏ 3 Ï ú .... Ï Ï . Ï Ï 3 ïÏ

6& Ï Ï . Ï Ï Ï . Ï Ï 3 ïÏ Ï 3 ïÏ Ï. Ï ïÏ 3 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ïÏ 3#Ï ú ..
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• melodirytmen innebär för det mesta flera toner per pulsslag i tretakten (jfr med t.ex. 
vals) 

• jämna polskor är samlingsnamn för polskor med jämn 
åttondels/sextondelsunderdelning där det också förekommer jämn pulsöverlagring 
(dubbel puls 6 mot 3) 

• ojämna polskor är samlingsnamn för polskor med generellt ojämnt rytmiserad 
underdelning av varje slag (dvs. trioler eller punkteringar eller andra ojämna 
uppdelningar)  

• i en del ojämna polskor förekommer att slagen spelas olika långa – med asymmetrisk 
puls. Kort etta, tidig tvåa eller kort trea brukar användas som beskrivning för detta. 

Polska efter Lindblad 

För att börja med skelettonsimprovisation i polskor kan det vara klokt att ta en låt som har en 
ganska symmetrisk struktur - till exempel den här låten: 
Bild 10: Polska efter Lindblad 
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Den här låten är hämtad ur samlingen Jernbergslåtar av Sven Ahlbäck och kommer från 
Gästrikespelmannen Gustav Jernbergs49 repertoar. 

Analys av meter, tonalitet, skelett och form i Polska efter Lindblad: 

Metrisk typ: jämn polska/sextondelspolska med 1-3 markering. 

Modalitet: d-var3 (mollartat vallåtsmodus med variabel tredje tonplats)  

Formanalys: 

Första reprisen eller A-delen består av 8 takter som repeteras en gång. Denna kan delas upp i två 
perioder av 4 takter som upprepas med olika slutfall: den första till tonplats (tp)– 4 och den andra 
till tp 1 Varje fyrtaktsperiod börjar med två takter med ett upprepat rytmiskt grundmotiv. 

Andra reprisen består av en 

B-del ett tvåtaktsmotiv som upprepas och sekvenseras till omväxlande tp 4 och tp 5 

och en 

C-del med två likartade tvåtaktsfraser i sin tur sammansatta av två entaktsfraser med skalrörelse 
kringlor kring tp 1. 

I en sådan här polska är det lätt att känna att fraserna börjar på ettan i takten och landar på det 
tredje slaget i takten – förutom i första och sista delen där de avslutande fraserna landar på det 
andra slaget i takten. Melodin bygger på några varianter av rytmiska sekvenser som 
återkommer och skapar en symmetrisk form. 

Man kan generalisera det till att toner som i polska kommer på trean eller tvåan i takten blir 
strukturellt viktiga som frasavslutande toner genom sin metriskt betonade plats, medan toner 
som kommer på ettan i takten generellt är toner som markerar frasbörjan! 

Skelettonsanalys: 

Om vi utgår från att frasbörjan är på ettorna i takten, och frasslut på treor eller tvåor får vi 
följande form: 

A: /11/15/3a1/3a-4/ 

/11/15/3a1/-41    :// 

B:/55/74/44/55:// 

C: /31/-41    /31/-41    :// 

(där det är tomrum före taktstrecken slutar frasen på andra slaget) 

Improvisation över låtformen. 

För att sedan börja improvisera över denna form kan man använda samma metoder som för 
vallåtsimprovisationen.  

Först lär man sig låtens grundmelodi så att man kan den utantill. Därefter övar man att bara 
spela formens skelettoner - i rätt ordning och på rätt plats i takten. Om man är flera är det bra 
att göra det samtidigt med någon som spelar melodin så att man får en känsla för hur 
skelettonerna relaterar till grundmelodin. 

Från detta kan man på samma sätt som med vallåtarna hitta på andra sätt att ”ta sig i varje 
fras från den frasinledande skelettonen till den frasavslutande. Man kan göra detta i fritt 
tempo och ta paus efter varje frasslut, men markera puls och takt inom varje fras! 

 
49 Ahlbäck 1986, s147 
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Melodiska mönster igen! 

Det är ett rejält större steg till att improvisera melodi fritt över en form och samtidigt förhålla 
sig till takt och tempo. Här kan man dra nytta av att använda sig av de melodiska mönstren 
igen. Eftersom de melodiska mönstren är olika sätt att ta sig till en tonplats är det ingen idé att 
bry sig om de frasinledande skelettonerna. Vi reducerar bort dem och behåller bara de 
frasavslutande skelettonerna: 

Polska efter Lindblad – frasavslutande skelettoner (entaktsnivå) 

A: /  1/  5/  1/  -4/ 

/  1/  5/  1/  1  / 

osv 

I notskrift blir hela låtens frasavslutande skelettoner dessa: 

Bild 11: frasavslutande skelettoner 

 
 

Därefter kan vi återigen klä på formen med något av de melodiska mönstren – till exempel 
”treskala”. Vi sätter en ton per pulsslag. Då kan första reprisen bli så här: 

Bild 12: skelettoner ur Polska efter Lindblad med mönster 

 
Om vi istället växlar mellan kringlor och skalor kan det bli så här: 

 
Och så kan man fortsätta med olika melodiska mönster ur schemat. 

Diminuering och rytmisering. 

På så vis får man ett melodiskelett med en långsam melodilinje - en ton per pulsslag. Det blir 
en ganska avskalad rytmik - kanske att jämföra med en visa eller psalm - jämfört med hur 
låten var efter Gustav Jernberg. Utifrån detta kan man gå vidare för att skapa tätare rytmik: 

Melodiskelettet kan nu broderas ut ytterligare genom så kallad diminuering50 vilket här innebär att 
brodera ut den långsamma melodilinjen med kortare toner. Till exempel så här: 

 
50 NE: diminuering, improviserat utsmyckande eller variation av en stämma eller melodilinje, särskilt genom utfyllnad av intervall, så att ett 
fåtal långa toner bryts ner till flera korta notvärden. 

 

& 34 Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î ú ..
9& .. Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï
17& Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú ..

25& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ..
33& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï ú ..
41& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
45& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï ú ..

& 34 Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î ú ..
9& .. Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï
17& Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú ..

25& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ..
33& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï ú ..
41& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
45& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï ú ..

& 34 Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î ú ..
9& .. Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï
17& Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú ..

25& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ..
33& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï ú ..
41& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
45& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï ú ..
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Bild 13: mönster med diminuering 

 
Här kan man jämföra med Snickar Erskes metod som beskrivits tidigare! 

Diminueringens figurer kan i sin tur byggas på olika melodiska mönster – exemplet ovan bygger 
på skalor, kringlor och vallpentor. 

I Polska efter Lindblad har vi tittat på fraserna som entaktsfraser – men det är tydligt hur 
fraserna genom sin repeterade och sekvensartade rytmik också hänger samman parvis två och 
två - och utifrån det bygger större perioder/fraser på fyra och åtta takter.  
När man improviserar över låtformer är det bra att ta fasta på detta – att genom upprepning 
koppla ihop fraser, att skapa sammanhang och bygga upp formen utifrån moduler. Man kan 
utgå från en rytmisk figur som man håller sig till konsekvent genom hela formen och som får 
styra hela melodiken! Genom att vara ekonomisk och återanvända och upprepa gestalter så 
vinner man i tydlighet – och har också större chans att i stridens hetta minnas vad det var man 
gjorde nyss. 
Liksom beskrivits tidigare kan man också här 

• börja varje fras på en och samma tonplats och ta sig vidare till respektive fras slutton! 
Till exempel börja alla fraser på tonplats 5, 1, 2, 4 osv 

• välja motsatt rörelseriktning som i melodin. Om en fras rör sig nerifrån och upp - börja 
högt och gå neråt och vice versa. 

 

Polska efter JämtOlle – olika varianter av metrisk struktur 

Polskor är alltså ofta uppbyggda på tvåtaktsfraser – det kan man säga även om nästa exempel, 
en polska efter spelmannen Gössa Anders Andersson från Viborg i Orsa: 
  

& 34 Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î ú ..
9& .. Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï Î Î Ï
17& Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú Î Î Ï Î ú ..

25& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ..
33& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï ú ..
41& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
45& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï ú ..
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Bild 14: Polska efter JämtOlle 

 
Precis som i Polska efter Lindblad finns här mönster av fraser som landar på tredje eller andra 
slaget i varje takt.  

Bild 15: Jämt Olle – skelettoner, entaktsnivå 

 
Men man kan även se tvåtaktsfrasen som en helhet på 6 slag. Då blir det också möjligt att dela in 
takten i grupperingar om 2+2+2 slag. Här illustrerat i takt 3 och 4: 

2+2+2 indelningen bildar en stortriolsfigur– en hemiol - med tre jämna perioder som löper över 
två takter. Hemiolen landar sedan på ettan två takter framåt. Den kan upplevas som en drivande 
och framåtsyftande frasering genom att den landar på ettan två takter framåt. 

 

-4 -2c 5 5 2 1 3c 2
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Bild 16: Jämt Olle – skelettoner, hemiol 
 

 
Eller som i det här exemplet – en vispolska från Östergötland: 

 

Bild 17: Flickan står på golvet 

 

 
De här formerna fungerar bra att göra på samma sätt som med Polska efter Lindblad – klä på 
med melodiska mönster, diminuera alternativt improvisera fritt.  
Det kan vara intressant att växla mellan att använda entaktsfraser och att hemiolfraser över två 
takter som utgångspunkt. Naturligtvis kan man också övergå till att improvisera med färre 
hållpunkter i skelettonsformen – till exempel varannan takts frasavslutande ton, var fjärde 
takts eller till och med bara de som avslutar repriserna.  

Polska efter Bleckå – lokala och globala modus 

Hittills har vi hållit oss till låtar som håller sig inom ramen för ett och samma modus. Men det 
är också vanligt förekommande att låtar och melodier växlar mellan olika modus i olika delar, 
eller refererar till olika lokala modus. 

Som exempel kan vi ta ytterligare en polska efter Gössa Anders – den så kallade 
Hambraeuspolskan som Gössa Anders hade efter spelmannen Bleckå Anders Andersson. 

 

-4 -2c 5 5 2 1 3c 24 -2c

1

& 34
q = 120
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

rosensomgerfa -vetgol -påståranFlick-rosensomgerfa -vetgol -påståranFlick -

5& Ï. Ï Ï Ï Ï b Ï Ï b Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï
daidu -dila -de -di-dada -idu -daRamhosvaso -honvillsegos -ravack -naDen -

1 5 1 5

3 4 5 1 1
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Bild 18: Polska efter Bleckå eller Hambraeuspolskan, spelad av Gössa Anders Andersson, 
Orsa. 

 
Man kan ibland inom samma låt urskilja globalt övergripande modus och lokala underordnade 
tillfälliga modus. Ett lokalt modus kan uttryckas som att man anspelar på eller ger en smak av ett 
tillfälligt annat modus.  

Polskan har två repriser som skiljer sig åt en del tonalt. I den första reprisen är det huvudsakliga 
moduset d-vallåtsmodus med variabel/mikrointonation av tonplats 3, och -2. Moduset förekommer 
här i två oktavvarianter – med grundton på höga respektive låga D.  

Första reprisen består av fyra tvåtaktsfraser. Så här kan skelettonsformen beskrivas att vi utgår från 
metriskt markerade tonerna (tonplatser i det övre moduset betecknas med understrukna 
tonplatsbeteckningar): 

Fras A: /1   4/1 -4   /   Fras B: /3   5/3   -2/ 

Fras A2: /1   4/1   3a/     Fras C:/3a    5/2 1    /   1  :// 

Fraserna A1, A2 och C befäster d-vallåtsmodus genom att de betonar grundtonsetablerande 
intervallrörelser såsom underkvart (-4) till grundton (1) och/eller grundton till kvint (5). Fras A2 
landar på 3a eller -6 men efter att ha passerat -4 

Frasen B har ett annat innehåll. Den rör sig från F till A och ner till C vilket utifrån samma logik 
borde verka etablerande för F som grundton. (I andra takten förekommer visserligen ett 
kvartsonshöjt F – men det är i en så kallad 431–rörelse, en typ av intonationsstyrande 
melodirörelse vanlig i vallåtsmodus) 51 Det går också att uppleva F som grundton i den här frasen 
– tills vi i nästa fras är tillbaka med D som grundton vilket också det bekräftas med slutfrasen som 
landar på D.  

Byter låten modus här alltså till någon form av F-lydisk modus? Ja inte Globalt vad helheten 
beträffar - då är låten kvar med D som grundton genom hela första reprisen - men lokalt så kan 
fras B uppfattas gå i F-lydiskt modus, (eller mer korrekt durartat vallåtsmodus med F som 
grundton)52.  

  

 
51 För en utförlig beskrivning av intonationsstyrande motiv såsom 431-mönster – se Tonspråket i svensk folkmusik  
52 För en beskrivning av durartat vallåtsmodus - se Tonspråket i svensk folkmusik 
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Andra reprisen består liksom den första av fyra fraser. 

De tre första frasernas metriskt betonade toner (slag 1 och slag 3/slag2) är: /e2, c2/e2, a2/ e2, c2/e2  

a1/ e2  c2/ e2  a2/ och den sista frasen: /e2  c2k /e2 d2   / 

Genom att kvintintervallet A-E lyfts fram i de tre första fraserna så styrs upplevelsen mot A som 
grundton i denna del. Ända fram till den sista frasen som slutar med ett D.  

Men byter det modus här också? Är det inte bara att tillfälligt betona dominanten? 

Man kan lägga märke till att det händer saker även med vilka toner som nu spelas – tonförrådet. 
Till exempel får tonen B (b1) en framskjuten plats som betonad ton i andra frasen (slag två i takt 
fyra). Det här är intressant eftersom i vallåtsmodus är -3 oftast utelämnad – den förekommer mest 
som passageton eller vid cirkling kring tonplats -4. 

Exempel på detta kan man se i första reprisen där tonen B (b1) förekommer - men då som tonplats 
6 i D-modus alternativt tonplats 4 i ett lokalt F-modus. Att B nu spelas som metriskt betonad ton 
pekar därför mot A som grundton i den här delen! 

Dessutom så ändrar Gössa Anders intonationen av några tonplatser: f2 och c2. I första reprisens d-
vallmodus så är f2 genomgående kvartstonshöjd, men i andra reprisen är tonen högre intonerad – 
som fiss. I första reprisen är också c2 generellt kvartstonshöjt, men i andra reprisen är det ett 
återställt c omväxlande med kvartsonshöjt c. 

Utifrån detta kan man uppleva att Gössa faktiskt gör tydlig skillnad mellan två modus också med 
hjälp av olika mikrotonala intonationsförändringar53 - färgningar. Ett tecken på detta är också att i 
andra reprisens sista fras – som avslutas med tonen d, så återgår Gössa till första reprisens 
intonationsvarianter av c och f.  

Ja - eftersom a-vallåtsmoduset i första reprisen etableras med förändringar av både tonmaterial, 
mikrointonation och upprepad etablering av kvartkvintrelationen a-e, och också behålls under en 
stor del av andra reprisen - så kan man uppfatta det som en global modulation till a-vallåtsmodus i 
låtens andra repris, även om reprisens avslutande fras går till D.  

Det kan i sin tur uppfattas på fler sätt: 

• som en återgång till ett globalt d-modus 

• som en avslutande fras till 4 i a-modus. (I modal musik är det inte ovanligt att melodier 
slutar på andra tonplatser än grundtonen utan att det upplevs som spänningsfyllt.) 

• som ett lokalt d-modus, i första omtaget av reprisen 

  

 
53 I inspelningar med Gössa Anders från olika perioder i hans liv kan man höra honom spela med konsekvent användning av mikrointonation 
i den äldre repertoaren – och enligt många vittnesmål med stor medvetenhet och noggrannhet i detta. 
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Bild 19: Tonförråd, lokala och globala modus i Hambraeuspolskan efter Gössa Anders 

 
Så här kan skelettonsformen skrivas med modusskiften: 

Repris 1: 

d-vall: /1  4/1-4   / Fdur+4: /1  3/1  -4/ 

d-vall: /1  4/1  -6/ d-vall8: /3  5/2 1  /   1(8)   // 

Repris 2: 

a-vall: //:5  3a/5  8/5   3a/5    1/ 

           /5   3a/5   8/5 dvall: -2/2 1   :// 

 

Öva modusbyten 

Utifrån denna eller andra analyser kan man gå vidare med att öva på att melodiskt etablera 
modus och flytta sig mellan olika modus. Modusskiftena i en låt som Hambraeuspolskan kan 
vara utgångspunkt för detta.  

För att skifta modus kan man utgå från två principer: 
1. kvint/kvart intervall som grundtonsetablering,   
2. ”skala” eller modusavtäckning som grundtonsetablering 

1. Genom att spela underkvarten/överkvinten -4/5 följt av 1 så etablerar man grundtonen 1.  
Ex: för att etablera D som grundton: spela A och sedan D och/eller omvänt.  

2. Genom att avtäcka modusets alla tonplatser från -2 till 5 i en melodirörelse  
Ex: För att etablera D som grundton: spela dig melodiskt från C# upp till A eller omvänt, så att alla 
tonplatser däremellan kommer med. 

För att etablera en ny grundton krävs i allmänhet att bägge principer används – ofta tar det ett 
tag innan man känner sig helt hemma med den nya grundtonen!  

Övning för flera personer: Person 1 spelar improviserade fraser i ett modus. Person 1 övergår 
sedan till att etablera en annan grundton. När Person 2 uppfattar den nya grundtonen tar han/hon 
vid och improviserar med den nya grundtonen/i det nya moduset. Därefter etablerar person 2 en ny 
grundton/nytt modus som nästa person tar vid osv 

I en grupp kan man experimentera med hur snabbt man uppfattar den nya grundtonen. Man kan be 
en improvisera medan några håller bordun på den ton de uppfattar som grundton – och sedan byta 
bordun när den som spelar lyckas etablera en ny grundton. 

-4 -2c 1 2 3c 4

d-vall Fdur+4

-4 -3 -2 1 2 3 4e -4 -2c 1 2 3c 4 1 2 3 4 5 6

1 2 3 a c 4 5 6 7 8 9 -2c 1 2 3e

d-vall d-vall (oktav ner)

a-vall d-vall

fras 1 fras 2

-5-6e

fras 3 fras 4

fras 1-3 fras 4

Tonförråd, lokala och globala modus i Hambraeuspolskan efter Gössa Anders

7c 8

första reprisen

andra reprisen
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Som hjälpmedel för detta finns också mallen Modulationssnurror av Sven Ahlbäck.  Det är en 
lathund till de vanligaste förkommande modulationerna och samtidigt en modell för hur man 
kan modulera med hjälp av underkvarten/kvinten i det modus man vill ta sig till.  

Bild 20: Modulationssnurror 

 

Modulationssnurror

Sekundsnurra

modus 1 (ex. D) modus 2 (ex. C)

1 2

-2e 1

hjälp5/-4

4 6/-3

hjälp5/-4

Visar vanliga modulationer. 
Övningsprincip: (1) fras som etablerar modus (2) Fras som pekar ut den nya grundtonen. Där kan man ta ‘hjälp’ av det 
nya modus kvint/-4 (som står vid sidan av snurran) (3) etablera det nya modus
Öva både att gå fram och tillbaka inom samma snurra (med olika grundtoner) och att kombinera modulationer.

Vanliga modulationer:
         (durters +, mollters -)

MOD 1     MOD 2

var 3 +var 4

-moll/dorisk +dur

+dur/mixolyd     + lydisk/var4

Terssnurra

modus 1 (ex. F) modus 2 (ex. D)

1 3

-3 1

hjälp5/-4

3 7/-2e

hjälp5/-4

Vanliga modulationer:
         (durters +, mollters -)

MOD 1     MOD 2

+dur/var4       -moll/var3

juldur     gorrlaus

(moll)      (dur/lydisk)

Kvartsnurra

modus 1 (ex. D) modus 2 (ex. A)

1 4

-4 1

hjälp5/-4

2 8/1

hjälp5/-4

Vanliga modulationer:
         (durters +, mollters -)

MOD 1     MOD 2

-moll/dor/var 3     -moll/var 3

-moll/dor/var 3    +dur/mixolyd

dur/var4     dur/var4

Kvintsnurra

modus 1 (ex. D) modus 2 (ex. G)

1 5

-5 1

hjälp5/-4

1 9/2

hjälp5/-4

Vanliga modulationer:
           (durters +, mollters -)

MOD 1     MOD 2

-moll/dor/var 3    -moll/dor/var3

-moll/dor/var 3    +dur/mixolyd

Sextsnurra

modus 1 (ex. D) modus 2 (ex. F)

1 6

-6 1

hjälp5/-4

-2 3

hjälp5/-4

Vanliga modulationer:
         (durters +, mollters -)

MOD 1     MOD 2

moll/dor/var 3 +/var4

Transponerade



 41 

 

Exempel på andra låtar med modusbyten 

Här följer två exempel på polskor med modusväxlingar. Först ytterligare en polska efter 
Gössa Anders från Orsa: 

Bild 21: Vallåtspolska 

 
Vallåtspolskan modulerar från första reprisens i d-vall till andra reprisen i g-vall. Modulationen 
skapas genom att kvartstonhöjt Bb förs in som en betonad meloditon (tonplats 3 med variabel 
intonation), samt med etableringen av ramintervallet g-d som 1 5. 

I en annan av Gustav Jernbergs polskor - Polska efter Lindblad nr 9054 (kallas ibland 6-5-10) 
finner man exempel på fascinerande modulationer med mikrointervall som styrande faktor. 
Som så ofta i denna fiolmusik är f på e-strängen en intressant ton ut 
mikrointonationssynpunkt! 

Låtens första del, första reprisen – har som modus C(dur) med högintonerad tonplats 4 (fiss) 

Låtens andra del flyttar sig till d-vallåtsmodus med varierad intonation av tonplats 3 – (lite högt f, 
kvartstonshöjt f) 

Tredje delen verkar börja i F-dur, med normalintonerat f, men kryper tillbaka mot d-vall genom att 
intonationen av f stiger mot frasslutet. Detta upprepas en gång innan låten avslutas med ett slutfall 
i d-vall med var 3! 

  

 
54 Ahlbäck 1986, s155 
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Bild 22: Polska efter Lindblad nr 90 

 

 
Kedjeformer i hardingfelemusik 

En stor del av den norska spelmansmusiken, särskilt den som traditionellt hör ihop med 
hardingfelerepertoaren är uppbyggd enligt en speciell formtyp – ett slags kedje- eller 
kretsform. Formen är uppbyggd på korta delar eller motiv som upprepas och sätts samman 
ihop i en kedja. Varje motiv upprepas ett varierat antal gånger – och övergår i nästa motiv 
som upprepas och leder vidare - i ett kretslopp, eller som pärlor på ett band. Ofta varieras 
motiv efterhand som de tas om. Vid omtag varieras i allmänhet också hur många gånger 
motiven spelas och även i viss mån i vilken ordningsföljd. Nya motiv kan också utvecklas ur 
delar av det föregående motivet.  
Vanligt förekommande är att ett och samma motiv återkommer i olika moduspositioner – ofta 
genom att motivet flyttas upp eller ner en sträng på fiolen eller felan.  
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Här är exempel på en sådan låt: 

Bild 23: Halling efter Vidar Lande, Setesdal, Norge 

 
 

Samma rytmiska motiv är genomgående i hela låten, men leder tonalt omväxlande till olika 
tonplatser med olika lokala modala färgningar. Motivet vid A och B är delvis det samma men 
leder i respektive fras till tonen g (durartat g-modus) respektive tonen a, (lokalt mollartat a-modus) 
– vilket förstärks genom intonationsförändringen av C och också G som med lite högra intonation 
närmar sig inledningston i a-mollartat modus. 

 Båda motiven förekommer sedan transponerat och modulerat en kvint upp - vid E 

En halling till 

Här kommer en annan hardingfelelåt som exempel på hur variation kan ta sig uttryck i den här 
musiken. Uppteckningen är efter en inspelning från 1937 med hardingspelmannen Olav Moe 
(1872 -1967) från Valdres i Norge. Låten är en av många som Olav Moe hade i tradition efter 
storspelmannen Jörn Hilme (1778-1854)55 

Den här låten är fascinerade i sin modalitet genom att den har i stigande ordning D, E, G, 
C(var intonation) och höga E som centrala toner som melodin cirkulerar kring. Man får 
känslan av G och C som alternerande grundtoner – men C förekommer i flera passager som 
mikrotonshöjt upp mot en kvartston - och när det har rollen som grundton. I mitt tycke gör det 
att tonaliteten känns väldigt mångfacetterad och spännande! 56 
Här kommer jag dock att främst beskriva frasuppbyggnaden och variationen i låten som Olav 
Moe spelar den.  

Den här låten kallas Halling efter Jörn Hilme och är en danslåt med treunderdelad puls. Den är 
noterad i 6/8 dels takt med 3+3 gruppering – i enlighet med var man trampar pulsen. Men i den här 
typen av låtar kan man även känna tre mot två som pulsöverlagring. Det vill säga att under samma 
period som man stampar två slag kan man uppleva tre lika långa pulsslag – bland annat genom 
stråkvändningar/bindningar som återkommande artikulerar detta. Se särskilt andra och tredje 
takten i bilden: 

 

 
55 Inspelningen är hämtad från Olav Moe: Hardingfelespel frå Vestre Slidre (TA1CD) 
56 Modus med kvartston som grundton är inte ovanligt i till exempel turkisk och arabisk musik – som till exempel i det arabiska maqamet 
segah/sikah http://www.maqamworld.com/maqamat/sikah.html 

Halling efter Vidar Lande, Setesdal
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Bild 24: Halling efter Jörn Hilme, takt 12-15 

 
I låten repeteras alltså ett antal kortare fraser i en återkommande större form med tre omtag. För att 
få en överblick har jag delat upp låten i tvåtaktsfraser som jag betecknat med bokstäver och siffror. 
För det mesta återkommer motiven grupperade parvis i tvåtaktsfraser. Men det förkommer på 
några ställen att den andra takten av en tvåtaktsfras blir första takten på nästa tvåtaktsgruppering! I 
de fallen har jag valt att skriva frasen som entaktsfras - inom parentes. (A1) är alltså första halvan 
av A1, där fortsättningen på tvåtaktsfrasen bildar den första takten i nästa fras, B1.  

Bild 25: Halling efter Jörn Hilme, första delen. 

 
Frasen D i formen är också en entaktsfras som fungerar som överledning från C-delarna som rör 
sig i ett högre register ner till A-delarna 

Bild 26: Formschema, Halling efter Jörn Hilme 

Varv 1 A1A2A2(A1) B1B1 C1C2C3C3C2C2 
D 

A3A4(A4) B2B3B2 

Varv 2 A2A2(A1) B1B4B4B1 C1C3C3C2C2 D A3A4(A4) B2B3B2 

Varv 3 A1A5A2(A1) B1B4B1 C4C5C5C2C2 D A3(A4) B2B3B2 
 

Om vi sammanfattar så blir formen 

ABCA2B2 med tre omtag 

Varje omtag skiljer ut sig genom: 

• antal upprepningar av fraser 

• nya varianter på fraser tillkommer i varje omtag  

• ordningsföljden på fraser varieras inom C-partiet som också är den del som har flest 
frasvarianter totalt 

• det avlutande partiet A2 är mest likartat. 
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Bild 27: Halling efter Jörn Hilme, spelad av Olav Moe, Valdres, Norge 
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Hallingimprovisation – modell. 

Utifrån dessa och andra exempel kan man modellera en sätt att improvisera i halling-stil: 

1. Skapa ett kort motiv på ca en-två takter (två-fyra slag) som repeteras 
2.  Modifiera motivet genom att 

• flytta det till en annan position i modus 
• transponera och flytta till ett annat modus 
• anpassa så det leder till en annan slutton/annat modus 
• variera motivet genom att förlänga/förkorta det 
• bygg vidare genom att skapa en ny fras som börjar på slutet på föregående fras 
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Om man skapar två eller tre olika motiv som man sätter ihop och modifierar har man snart 
underlag för en komplett låt!  

Redovisning av momentet. 

Som avslutning på momentet gör studenten en konstnärlig redovisning genom en praktisk 
tentamen eller prov. 
Normalt så innehåller provet tillämpningar av skelettonsimprovisation över några 
förutbestämda former, både ickemetriska vallåtsformer, och låtformer med puls. En del av 
detta är att spela med enbart vissa kategorier av melodiska mönster över en bestämd 
(vallåts)form.  
Till detta ska studenter redovisa hur de arbetat med en självvald låt – alltifrån analys till 
skelettonsvariation, vilket demonstreras i spel. 

Redovisningen sker i grupp inför alla studenter, gärna så mycket som möjligt i formen av ett 
musikaliskt flöde med så lite stopp som möjligt (Oavsett om det skulle bli fel någonstans är 
syftet med redovisningen att man visar att man kan tillämpa modellerna).  
Fördelen med en sådan redovisning är att det ger ett incitament till övning fram mot ett tydligt 
mål, och att det blir en musikaliskt ljudande summering och repetition av kursen innehåll. 

Prov i Teori Sf II  Melodik och Improvisation. 

Dessa moment ingår: 

1. Improvisation över vallåtsform – Karin Edvards 

Spela/sjung en fri improvisation över skelettonsformen från Kulning av Karin Edvards (två varv) 

2. Improvisation över vallåtsform, med melodiska mönster från ”kringla.pdf” 

Spela/sjung en improvisation över skelettonsformen från Vallåt efter Frisell alternativt Vallåt efter 
Hjorth Anders. (Du ska vara förberedd på bägge dessa) Improvisationen ska vara uppbyggd av 
melodiska mönster som t.ex. ”skala”, kringla”, ”vallpenta”. Vid provet kommer du få två sådana 
mönster att hålla dig till genom improvisationen på skelettonsformen. (t.ex. spela Vallåt efter 
HjortAnders med ”skala” och ”vallpenta”) 

3. Improvisation på skelettonsform av låt på puls. 

Improvisera över Polska efter Lindblad. Improvisationen ska följa formen för låten med 
frasavslutande skelettoner på antingen entakts- eller tvåtaktsnivå. Gör två varv av låten 

4. Improvisation på skelettonsform av låt på puls – eget val av låt 

Gör samma som i punkt 3 fast på en låt/visa du själv valt och analyserat formen på. Du kan 
förhålla dig fritt till formen – men det ska vara en improvisation och ingen förutbestämd 
komposition du visar upp. Spela/sjung först låten du utgått från, och sedan improvisationen. 
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Summering och diskussion. 
Här sammanfattar jag metodiska infallsvinklar eller förhållningssätt som är viktiga för mig i 
det här momentet och som delvis redan framgått av framställningen. 

”Hands on” 

I hela momentet är praktiken i det egna musicerandet på huvudinstrumentet central. Att 
teoriundervisningen är tätt sammanknuten med det egna musikaliska uttrycket både för 
studenterna – och för den som undervisar. Läraren som instruerar och förebildar utifrån sitt 
eget musikaliska utforskande, är helhjärtat engagerad även som musiker i rollen som pedagog. 
Varje kurstillfälle innehåller såväl teoretiska genomgångar som praktiskt spel med 
instrumentet. I alla moment så finns en pendling mellan det analytiska, modellbaserade, 
generaliserade till det konkreta specifika musikaliska spelet. Inget delmoment bör helst 
lämnas förrän studenten har prövat i sitt eget spel, på sitt eget instrument.  

Ramar för variation 

De metodiska modellerna handlar om att ställa upp ramverk inom vilket den lärande söker sin 
egen väg, lösning, variant eller tolkning. Det individuella uttrycket sitter på så vis hela tiden i 
centrum för hur man löser uppgiften. Värdet ligger i vad som blir resultatet genom metoden 
och inte i metoden i sig. Ett ramverk som tvingar in den lärande i ett begränsat musikaliskt 
rum tydliggör också olikheter och skillnader i olika uttrycken hos olika personer. Då kan 
också uppmärksamheten fästas vid en detaljnivå – vad är det egentligen som vi gör olika? 
Kan jag göra som du gör?  

Mellan modell och praktik  

Att modeller omsätts i konkreta musikaliska skapelser blir också en öppning för den motsatta 
rörelsen– att från sin praktik/empiri upptäcka egna modeller för hur man gör saker. Genom 
egna analysuppgifter kan studenterna både gå från analys-modell-praktik till det omvända 
praktik–modell–analys.  

Växla mellan olika arbetssätt och minnestekniker 

Växla mellan att förmedla på gehör, utifrån notbilder, inspelningar, tonplatsuppställningar 
eller scheman, gester, text för att skapa möjlighet för olika sätt att ta in information. 
Människor fungerar olika i hur vi tar in information och bildar kunskap. Det finns också en 
skillnad i hur vi minns information vi tillgodogjort oss på olika sätt. Till exempel så är det stor 
skillnad på hur man minns något som man spelat efter noter eller lärt sig på gehör. 
Det finns ett fenomen inom ämnet musikteori som jag ibland tycker mig se – att man 
separerar ett teoretiskt musikaliskt kunnande från ett musikaliskt praktiskt kunnande. Det vill 
säga att man löser musikteoretiskt relaterade problem på ett annat sätt i en 
musikteoriundervisningssituation än man hade gjort om det handlade om det egna 
musikaliska gestaltandet. Delvis måste det ju vara så för att undervisningen syftar till att lära 
sig saker man inte hade gjort normalt – men i många fall tycker jag mig se att en sådan 
uppdelning bottnar i något slags kulturellt betingat beteende eller försvar. Att man växlar om 
från en mer intuitivt musikaliskt förhållningssätt till ett mer teoretiskt reglerat. Man får vara 
sämre på musikteori utan att det har att göra med hur man är på riktigt, som musiker.  

I en akademisk kultur värderas en medveten intellektuell teoretisk kunskap framför en mer 
färdighetsbaserad praktisk kunskap. Musikteori är på det sättet i en spännande skärningspunkt 
mellan två kunskapsformer eftersom det både handlar om att intellektuellt förstå sammanhang 



 49 

och distinktioner men lika mycket om att kunna utföra praktiska färdigheter. Omvänt handlar 
det också om att upptäcka vad man redan vet på en kanske oreflekterad färdighetsnivå! 
Det här tror jag kan kringgås genom att så mycket som möjligt göra alla teoretiska 
uppställningar, material och uppgifter också till musikaliska gestalter som förs in genom det 
spelet – att bädda för upplevelsen att kunna växla mellan att utföra saker automatiserat på 
gehör och utifrån ett mer styrt medvetet tänkande. 

Utmana gränser genom att skapa spel och lekar  

Även om det är viktigt och engagerande med det personliga uttrycket i till exempel en 
improvisation så läggs fokus inte så mycket vid det som vid att pröva olika sätt att lösa 
uppgifter utifrån det uppställda ramverket. Det kan ske genom att ställa upp olika spel och 
lekar där studenten utmanas att tangera sin egen gräns. Genom att momentet handlar om att 
kombinera ett improvisatoriskt uttryck med kontroll blir det alltid en utmaning oavsett på 
vilken nivå man befinner sig – det går alltid att öka svårighetsgraden eller ändra spelets 
förutsättningar.  

Gruppen och deltagandet  

Genom att göra övningar i grupp så mycket som möjligt kan man skapa en dynamik där det 
gemensamma sökandet och utvecklingen hamnar i fokus. Att utforma övningar som 
musikaliska spel där deltagarna svarar, härmar, skuggar varandra – gärna i längre flöden är 
gynnsamt för detta. Att ha som rutin att alla (frivilligt) gör alla övningar inför varandra - en 
och en, i turordning, (inklusive läraren), eller gemensamt alla samtidigt. Att lyssna, pröva och 
härma syftar också till att skapa en avdramatiserad men ändå uppmärksam miljö där det 
musikaliska skapandet står i centrum och där det är accepterat att misslyckas.  

Problem, möjligheter och fördelar med metoder. 

Det finns givetvis också problem förknippade med metoden som delvis framkommit i 
framställningen. Här beskriver jag några sådana problem och diskuterar dem tillsammans med 
fördelar och möjligheter. 

• Det kräver mycket övning för att man ska uppnå en automatisering och integrering av 
metoderna. Det kan vara lätt att förstå idén – att klä på en skelettonsform med 
melodiska mönster – men det kräver desto mer övning för att kunna utföra obehindrat. 
Risken är att man tappar sugen om man inte lyckas med sin övning. Det ställer höga 
krav på studentens närvaro och aktiva deltagande! 

• Metoder som bygger på att beteckna saker utifrån system av sifferbeteckningar kan 
upplevas som besvärligt eller rent av oöverstigligt för personer med till exempel 
dyslexi eller dyskalkyli. Det här kan också vara ett problem för sådana som har andra 
neurologiska funktionsnedsättningar avseende struktur och informationsbehandling.  

• Modeller och scheman kan upplevas som teoretiska, fyrkantiga och begränsande i 
jämförelse med ett mer känslomässigt eller intuitivt styrt förhållningssätt till 
improvisation.  

• Det kan kännas utelämnande och obehagligt att improvisera inför andra studenter och 
lärare och det kan kännas som att man gör fel när man misslyckas med att följa en 
form exempelvis. 

• Det är olika hur lätt det är att applicera metoderna för olika typer av musiker och 
instrumentalister. I allmänhet är det enklare för utpräglade melodispelare, till exempel 
fiolspelare, blåsare eller dragspelare som är vana vid att tänka kring musik som 
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kombinationer av tonhöjder genom grepp på en greppbräda, blåsinstrument eller en 
klaviatur. Bland sångare är det vanligt med ett mer oreflekterat förhållningssätt till 
vilken tonhöjd man tar eftersom det inte syns på samma sätt. För en utpräglad 
kompmusiker som inte är van alls att spela melodi kan momentet kännas både svårt, 
ovant och upplevas som mindre relevant. 

Det är som tidigare sagt viktigt att demonstrera modeller för hur man kan öva på momentet 
och uppmuntra till rutiner. Helst bör man etablera att studenterna träffas och övar gemensamt 
i grupp utanför lektionerna, men en stor del av lektionstiden behöver också läggas på att 
utföra övningar metodiskt - som en övningsrutin. Fördelen kan vara att man kan få ett tydligt 
pensum att utföra, att man som student får ett väldigt konkret material att öva på som också är 
lätt att avläsa sina framsteg i. Att man kan få tydlig återkoppling på utveckling av en förmåga.  

De flesta teoretiska modeller bygger på eller har inslag av visuella symbolrepresentationer 
såsom noter etc. Genom att teoretiska modeller hela tiden omformuleras till musikaliska 
gestalter i spelet så är ambitionen att öppna ingångar även för den som har svårt att ta till sig 
det visuellt. I växelspelet mellan gehörbaserat musicerande och visuellt förhållningssätt kan 
man nå förståelse som inte är beroende av det visuellt/skriftliga och överbrygga åtskillnad på 
teori och praktik. 

Det kan vara känslomässigt utelämnande att improvisera inför en grupp, men samtidigt är det 
något som de flesta vill bli bättre på och som väcker stort engagemang. Det kan vara 
befriande att kunna öva på improvisation som musikaliskt redskap utifrån ett torrare, mer 
teoretiskt förhållningssätt. Att man tränar sig i att befinna sig i just den utsatta situationen men 
utifrån att lösa olika uppgifter. 
Det är då viktigt att det inte är improvisationen som musikalisk prestation som står i centrum 
utan att den fungerar som ett sätt att pröva och realisera olika modeller utifrån ett utforskande 
förhållningssätt: Fungerar det här för mig? Kan jag lära mig något på det? Hur upplever jag 
det i relation till hur jag annars gör?  
Skillnaden är som sagt stor både på individnivå men också på instrumentnivå - fördelen kan 
vara att man får tillgång till en gemensam metod som också kan överbrygga skillnader mellan 
instrumentalister. Man kan få en bättre förståelse för varandras förutsättningar som kan vara 
till nytta när man till exempel ska samspela.  
Några fördelar med metoden tycker jag är 

• att den går rakt på problematiken med att utveckla flödet i en cykel av tanke-
realisering-kontroll. Det handlar om att bli bättre och snabbare på att växla mellan att 
å ena sidan följa impulser och andra sidan att ha överblick, och även att utveckla 
kopplingen och flödet mellan medveten musikalisk tanke och musikaliskt utförande. 

• att den uppmuntrar till ett aktivt förhållningssätt i melodispel – att man får redskap för 
att kunna medvetandegöra, utforma och variera ett musikaliskt uttryck just genom 
melodiken.  

• att man tränar upp det melodiska gehöret, medvetenhet om tonplatsrelationer och 
modalitet. 

• att den ger grundläggande tillgång till ett visst musikaliskt språk – vallåtsmusiken. Det 
är särskilt användbart genom att det är ett koncentrat av melodiken i visor och låtar i 
svensk folkmusik. 
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• att med principer för melodibildning som modell kan metoden kan också ge ett mer 
analytiskt abstraherande tillvägagångsätt för att sätta sig in i en stil - som ett 
komplement till andra metoder som att planka, härma eller lyssna in sig.  

• att metoden genom att den är enkel och tydlig erbjuder många användningsområden 
och -möjligheter. Metoden kan vara underlag för olika applikationer – den kan 
användas för improvisation, för att skapa variationer som kompositions eller 
arrangeringsteknisk metod men också för att medvetandegöra frasering och melodik 
när man ”bara spelar melodin som den är”. Den har också en potential för utveckling 
på lång sikt genom kontinuerlig övning och tillämpning – man blir inte så lätt färdig 
med den utan den kan vara grund för en lång läroprocess. 

Som utvecklingsmöjligheter ser jag att skapa överbryggningar och jämförelser med andra 
metoder för improvisation inom andra genrer och musikaliska traditioner, såväl västerländska 
som utomeuropeiska konst- och folkmusiktraditioner. Vad är överföringsbart/icke 
överföringsbart i detta sätt att tänka?  
Det skulle också vara spännande att pröva mer utåtriktade redovisningsformer mot att 
applicera eller redovisa en sådan här kurs i olika konstnärliga former till exempel vid en 
konsert. 

Sammanfattningsvis är det en metod som förenar teori och praktik med fokus på melodikens 
roll i musiken och med många möjliga praktiska tillämpningar. Tillämpning av metoden är 
arbetskrävande men den kan också vara underlag i längre processer av utveckling. 
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Del 2: Konstnärliga applikationer av metoden 

Metoderna beskrivna i föregående kapitel beskriver hur man från musikteoretiska och 
analytiska förhållningssätt kan få verktyg för en musikalisk praktisk.  

I den här delen vill jag beskriva hur metoderna kan appliceras genom exempel ur min 
konstnärliga praktik. Jag kommer att beskriva på vilka sätt och i vilka sammanhang jag har 
använt de här metoderna och hur jag tänker göra det i min examenskonsert. Jag kommer 
också diskutera svårigheter, problem, fördelar och möjligheter med metoderna ur en 
konstnärlig synvinkel. 

Olika applikationer av metoder 
För mig som fiolspelman och folkmusiker är metoderna viktiga redskap som jag utnyttjar i 
mitt musicerande inom olika användningsområden. Till att börja med kommer jag att allmänt 
beskriva några sådana områden som återkommer i mer utförliga beskrivningar i avsnitten om 
utformandet av min examenskonsert. 

Verktyg för improvisation 

Jag har använt metoden först och främst som utgångspunkt för att improvisera inom ramen 
för låtspel. 
Genom att metoden inbjuder till variation av melodiska mönster enligt en formbaserad ram 
finns den hela tiden närvarande som en öppning mot alternativa sätt att spela en melodi. 
Därigenom har det fungerat som en ingång till att börja improvisera i spelet av låtar. 
Improvisationer kan sedan få sin egen logik genom att utvecklas i olika riktningar som är mer 
intuitiva, alternativt hålla sig mer inom ramen för låtens form och melodik. Men genom att 
erbjuda både en ingång och ett ramverk öppnas dörren för improvisationen, och för skapandet 
av olika varianter vid varje tillfälle en låt spelas. 

Jag använder detta som solist och i samspel med olika musiker, och särskilt vid spel till dans 
vilket jag kommer beskriva mer längre fram. 

Jag har också använt metoden för ickemetrisk improvisation i vallåtsstil. Inom vallåtsmusiken 
som är helt modal har jag upplevt att modellen ger verktyg för att kunna skapa progression, 
riktning och form i vallåtsimprovisationer.  
Det melodiska språket, melodimönster och sätt att etablera modus använder jag också som 
material i vallåtsimprovisationer, som ett melodiskt grundmaterial som anknyter till stilen.  
Jag har också använt metoden som ett mer generellt verktyg i improvisation, både som 
utgångspunkt för en improvisation genom grundkoncepten: reducering till skelettonsform, 
skelettonsetablering och modusbildning - men också som verktyg för att kunna orientera sig 
under en improvisation. 

Verktyg för arrangering 

Metoden går också att applicera som kompositions- och arrangeringsverktyg i olika 
sammanhang. Det skulle kunna vara ämne för en helt egen studie så jag kommer bara kort 
beröra det här. (Sven Ahlbäck och Susanne Rosenberg har i olika sammanhang visat och 
beskrivit metoder för detta.) 

Jag använder metoden som verktyg för att improvisera melodiska andrastämmor. 
Skelettonsform, skelettonsetablering och modusetablering är även här verktyg som används 



 53 

för att kunna improvisera andrastämmor i låtspel och även som arrangeringsverktyg för att 
arrangera i en stil som är modalt präglad och som utgångspunkt för att skapa melodiskt 
självständiga stämmor. 

Verktyg för komposition 

Verktygen används också som utgångspunkt för att komponera låtar eller variationer på låtar. 
För att sätta ett formmässigt ramverk för en låt, för att skapa melodik genom att tänka i 
etablerandet av skelettoner, för att etablera modus och modulationer. I kombination med ett 
improvisatoriskt förhållningssätt kan det också användas för att skapa öppnare kompositioner, 
till exempel med inslag av skelettonsimprovisation eller kompositioner som är mer 
skissartade med olika variationsmöjligheter. 

”Unison polyfoni” 

En estetik som jag har som utgångspunkt vill jag här benämna som unison polyfoni. Inom 
många folkmusikkulturer och utomeuropeiska kulturer upplever jag att det finns en 
föreställning om vad som är unisont som skiljer sig från den som är generell för vår 
västerländska musikkultur. Det här kan man höra exempel på i till exempel ungerskt-
transsylvaniska folkmusiktraditioner när fiolister och sångare spelar samma individuellt 
ornamenterade melodi, i olika vokala folkmusiktraditioner såsom tidigare beskrivits eller i 
olika traditioner från mellanöstern. Att utgå från det idiomatiska, oegaliserade, utsmyckade 
och varierade ingår så att säga i det unisona. Man berättar samma historia med sina egna ord. 
När det här sker med flera röster, instrument eller kroppar samtidigt kan de ge upphov till en 
spänning – ett skavande dragläge, där var och ens röst förhåller sig till de andras men utifrån 
sin egen linje.  

Den här estetiken tilltalar mig mycket. I detta tänker jag mig att sökandet efter det skavande 
dragläget, spänningen, svänget, timingen i mötet mellan olika personliga uttryck är det jag är 
ute efter. Att låta det få bli kantigt, skitigt och tappa balansen på sina ställen.  
Till detta hör också ett pågående, ickehierarkiskt formbygge, ett upprätthållande av en känsla 
eller sväng, lite som ett landskap som finns där och bara uttrycker sig själv. Kontrasterande 
delar finns med i formbygget – men mer som variationer än hierarkiska, målinriktade 
skeenden. 

En skiss över examenskonserten. 

Vad ska vara med? 

I skrivande stund är examenskonserten på planeringsstadiet och det återstår en hel del arbete 
innan upplägget är klart. Det återstår de flesta av de förberedande repetitionerna och innan 
dess vet jag inte hur det slutliga upplägget kommer att bli. Men här ger jag en beskrivning av 
hur jag tänker mig innehållet och sammansättningen drygt en månad innan konserten.  
Jag vill ha med några olika sätt att improvisera i konserten: 

• ickemetrisk vallåtsimprovisation 

• skelettonsimprovisation över låtar på puls 

• spel tillsamman med dans med utgångspunkt i improvisation 

• friare solistiska improvisationer 

• olika individers sätt att spela samma låt  
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• improviserat stämspel som utgår från skelettonsform 

• gruppimprovisationer utifrån olika regler som jag sätter upp 
 

jag tänker mig att spela i olika konstellationer: 

• solo  

• i duos  

• i trios 

• och något i  kvartett eller större 
 
De här personerna kommer att medverka i konserten: 

Olof Misgeld – fiol och viola 
Petter Berndalen – slagverk 

Emma Johansson – flöjt, altflöjt och spelpipor 
Maria Misgeld – sång 

Leif Ottoson – ackordeon 
Anna Öberg – dans 

 
Alla är folkmusiker eller dansare och sådana som jag brukat spela med i olika sammanhang - 
mer sällan har jag spelat med flera av de medverkande tillsammans.  

Scenisk form 

Konsertscenen är en källarteater där publiken är placerad kring bord på olika sektioner som 
omger scengolvet. I rummet finns en barservering. Jag ser framför mig att det kommer att ge 
en koncentrerad, lyssnande men också fri och avslappnad stämning. Alla musikerna kommer 
att befinna sig på golvet hela konserten, på stolar i en öppen halvcirkel. Dansen kommer att 
ske innanför och framför cirkeln. Kanske kommer stolar att flyttas fram, och personer ibland 
stå upp eller förflytta sig för att skapa olika rum på scenen. 

Konserten kommer att ske i ett flöde utan presentationer och avbrott för applåder. Olika låtar 
kommer leda över in i varandra. Jag skulle vilja att det sker så sömlöst som möjligt. Mellan 
mer bestämda och utmejslade låtar skulle jag vilja ha friare improvisatoriska mellanspel – 
gärna med flera musiker inblandade. 

Instrumenten och sången kommer att vara varsamt förstärkt med mikrofoner. Delvis beror det 
på slagverket som behöver ljudteknik för att få rätt sound, men också för att skapa en 
förhöjning. Det är viktigt att ljudet känns skönt att spela i – att man känner att man får tag i 
klangen och instrumentet. Jag är inte främmande för att använda reverb och delayeffekter för 
att ge ytterligare förhöjning – och skulle vilja ha en ljudtekniker som kan vara aktiv i detta. 
Delvis hoppas jag kunna använda mig av trådlösa system för att möjliggöra förflyttningar 
utan störande kablar. 
Tre olika inspirationskällor: 

• bilden av en traditionell flamencokonsert, där sång, dans, spel samspelar som olika 
omväxlande uttryck i en gemensam form. 
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• Musikhändelsen Getens Horn av Susanne Rosenberg i hennes doktorsarbete Kurbits-
ReBoot, som har en scenisk form som en lång oavbruten cirkelrörelse. 

• Olika exempel på unison polyfoni som till exempel inspelningar med de 
transsylvaniska spelmännen Laka "Kicsi" Aladár och Fodor Sándor "Neti" som i ett 
kompromisslöst och underbart samspel spelar samma låt – men på helt olika vis!57 

 
Här följer utförligare beskrivningar av några av konsertens komponenter: 

Med slagverkaren Petter Berndalen 

En viktig komponent i konserten är mitt mångåriga samspel med slagverkaren Petter 
Berndalen. Vi spelar ihop som duo, som musiker tillsammans i olika dans och 
teaterföreställningar och tillsammans med gitarristen Olle Lindvall i gruppen BLM samt 
tillsamman med Ellika Frisell och Sven Ahlbäck i Petters soloprojekt Rhythm of Sweden. 

Det som utmärker Petter som slagverkare är att han utvecklat ett sätt att spela spelmansmusik 
på slagverk som melodispelare genom att närstudera fiolspelmäns melodispel och sedan 
överföra till slagverk.58 Att spela med Petter är som att spela med en annan melodispelare 
(fiolspelman eller liknande) – med den skillnaden att Petters slagverk inte har så många 
tydligt definierade tonhöjder som till exempel en fiol. Petters spel har allt man kan önska sig 
av en melodispelares gestaltning - riktning, frasering, agogik, pulsmarkering, rytmisk 
variation och ett väldigt levande förhållande till metrik osv – det är bara det tonala fältet som 
lämnas öppet – till exempel för en fiolspelare. 

I vårt duospel finns oftast låtarna både som melodiförlaga och som skelettonsform, 
tillsammans med vad låten har för grundsväng – vad det är för låttyp. I spelet kan det ske 
olika improviserade utflykter från låten – gemensamt och var för sig.  Utflykterna kan 
involvera andra melodiska varianter av melodin, andra modus, annan rytmik, annan metrik 
och artikulation - men har hela tiden låtformen som ett ankare i musiken. Likt mycket annan 
improvisationsmusik handlar det om att förhålla sig både till varandras utflykter och 
variationer - och till ett gemensamt skelett eller referens. 
Genom att vi alltid utgått från det specifika i hur vi tolkar låten har vi övat upp ett lyssnande 
för varandras spel, och ett förtroende för att vi kan dra åt helt olika håll men ändå ha en 
gemensam referens i hur vi kan spela låten unisont. 

Repertoarmässigt har vi låtar mest ur Jernbergs och Gössa Anders tradition, men även en del 
låtar efter Gustav Kåterud från Hedmark och Jens A Myrå från Hallingdal, bägge från Norge. 

Spel till dans 

Att spela till dans eller tillsammans med dansare är en viktig del av mitt musicerande. 

Spel till dans handlar för mig om att: 
- vara musiker vid danskurser på olika typer av kurser och utbildningar 
- undervisa i spel till dans för folkmusikstuderande, eller i folkmusik för 

folkdansstudenter 
- att spela till dans på danskvällar eller festivaler 

 
57 Laka "Kicsi" Aladár & Fodor Sándor "Neti" Transylvanian Folk Music From Kalotaszeg, Hungarian Folk 1999 
58 http://www.rhythmofsweden.com/site/ 
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- att vara musiker i koreograferade dansföreställningar tillsammans med andra musiker 
och folkdansare 

- att tillsammans med musiker och dansare forska i samspel mellan musik och dans 

Till att börja med har en stor del av min folkmusikaliska repertoar en nära anknytning till 
dans. Det är musik som heter som och hänger ihop med olika dansformer – såsom vals, 
polska, schottis m.m. Men det finns också som ett grundläggande drag i det folkmusikaliska 
fiolspelets artikulation och gestaltning att musiken relaterar till rörelse, puls och sväng. 
Musiken och dansen håller så att säga på med samma sak – svänget, musiken genom sitt 
musikaliskt ljudande språk och dansen genom sitt särskilda rörelsespråk som man kan finna i 
folkdansen. 

Både musiken och dansen möts i svänget – hur då kan man undra? Ja till exempel genom hur 
man artikulerar puls och meter. Hos en musiker handlar det om att forma och artikulera toner 
i relation till en upplevd puls – hos en dansare motsvaras artikulation av toner av olika 
definierade kroppsrörelser som har att göra med att släppa och fånga upp kroppens tyngd – 
genom steg, armrörelser, svikt osv.  
Man kan säga att det är kvaliteten i själva artikulationen av puls och meter som är det 
centrala, att det där finns något gemensamt för spelet och rörelsen. Kvaliteter som tydlighet, 
timing, exakthet är viktiga – men också något som inte minst i dansen har att göra med 
viktöverföring och att släppa och fånga upp kroppens tyngd. 
Det finns en kvalitativ skillnad mellan att ta ett steg genom att flytta foten framåt, och ta ett 
steg genom att förskjuta vikten så att kroppens tyngd faller framåt och fångas upp i steget – 
vilket har betydelse för hur dansen framstår. På samma sätt finns det när man spelar fiol en 
kvalitativ skillnad mellan att släppa stråken och låta den falla, och föra stråken över strängen. 
Det skapar olika upplevelse - även om timingen i princip skulle vara den samma. Det finns en 
särskild kvalité i detta att kroppen eller kroppen i relation till instrumentet befinner sig i en 
pågående balansakt av viktöverföringar, släpp och uppfångning av tyngd. 

Balans är som bekant en färskvara vilket alla som stått på ett ben vet om… Samma sak gäller 
för spel till dans – det finns hela tiden möjligheten att känna och läsa av tyngdöverföring och 
upplevelsen av balans i musiken och dansen i nuet. 
Att detta här bjuder in till variation och improvisation behöver knappast sägas. Många 
folkmusiker beskriver starka musikaliska upplevelser i det givande och tagande som kan 
uppstå i att spela till dans. Här är det pågående som en musikalisk kvalitet – formen är öppen 
och varierad och i ett pågående nu. Ramarna är tydliga – vi får det att svänga tillsammans, i 
övrigt sätter bara fantasin gränser. 

Utifrån tanken att musiken och dansen bildar en enhet som skapar och förvaltar svänget och 
låten tillsammans och gemensamt blir det också naturligt att som musiker ta ett steg tillbaka. 
Att släppa tanken att det bara är musiken som leder och dansen som följer. 
Att lämna utrymme i gestaltningen av musiken – för att låta den som dansar ta mer plats och 
initiativ. Det behöver finnas beredskap att glesa ut spelet i låten, plocka bort rytmik, kanske 
lämna ett pulsslag tomt här och där för att lämna till dansaren att artikulera. Inte minst i 
danspedagogiska sammanhang där man kan låta den som håller på att lära sig få en stark 
upplevelse att den faktiskt är med och skapar svänget på detta sätt.  

Ofta kan man uppnå något av detta genom att fokusera mer på fras framför pulsmarkering 
paradoxalt nog. Tydligare och mer självständigt gestaltade fraser ger oftare starkare sväng. 

I dansen finns också fraser och gestalter som bildas av att dansare går in och ut ur olika turer, 
rotationer och stegkombinationer. I många av de folkliga dansformerna är utformningen av 
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dessa helt öppna – i andra är de mera bestämda. Dessa gestalter i dansen bildar också fraser 
och melodiliknande förlopp som kan sättas i samband med melodik och frasering i den 
spelade låten.  

Som dansmusiker är därför skelettonsimprovisation ett redskap för att kunna låta musiken 
följa förlopp eller impulser som plockas upp från dansen, för att kunna variera sväng och 
metrisk intensitet och för att kunna tydliggöra och variera musikens frasuppbyggnad.59 
Folkdans/spel till dans förekommer ofta i sociala sammanhang på dansgolv– och där finns 
ganska tydliga roller – men här vill jag pröva att lyfta fram samspelet mellan dansare och 
musiker som en del av min examenskonsert. Jag vill utgå från kvaliteterna som jag nämnt 
ovan och sätta upp förutsättningarna för ett improviserat samspel. 
Till konserten har jag bjudit in dansaren Anna Öberg. Anna är dansare, danspedagog, 
koreograf och studerar nu en masterutbildning i koreografi på Dans och Cirkushögskolan i 
Stockholm. Vi har följts åt i många år och samarbetat både som pedagoger och i olika 
konstnärliga projekt.  

Ett spel med roller i musik och dans 

Inom folkdansen finns begreppen att föra och följa och inom spelmansmusiken finns 
begreppen melodispel och stämspel. Dessa begrepp eller roller kan förefalla innebära en 
hierarkisk rollfördelning – någon som leder, någon som kompar/följer, någon som agerar, 
någon som kommenterar, någon som drar och någon som stödjer… Vanligtvis är det så på ett 
plan – men på en gång är också gränserna för initiativ, impulser, aktioner väldigt flytande 
mellan dessa roller – i ett fungerande samspel tappar man lätt kontrollen över vem som 
initierade vad – det händer saker utifrån logiken som uppstår ur summan av det gemensamma 
– och som bara kan uppstå där. 

I duospelet med Anna, och även i trio med Petter och Anna kommer vi att skapa olika 
improvisationsspel utifrån de här rollerna.  

I Annas och min duett kommer vi att utgå från en låt som vi båda känner till. Låten finns som 
melodi men också som skelettonsform. Jag kan spela melodin på fiol och Anna kan dansa den 
genom att låta sin frasering följa melodin. 
Till detta har vi några olika sätt att förhålla oss på - som melodi eller stämspelare respektive 
som förare eller följare: 

Roll  spel dans Kommentar/kvalitet 

A: 
Melodi/föra 

Spela melodin  Dansa melodiformen med 
steg-, svikt-, arm-, 
rotationsfraser  

Driv, riktning, 
detaljrikedom, 
sekvensering 

B: 
Stämma/följa 

spela stämma till 
melodin (följer 
formen) 

Dansa en mer kommenterande 
stämma till melodin 

Varierat, lyssnande, 
kommenterande, 
understödjande  

C: 
Kompa/följa 

Kompa metriskt – 
t.ex. spela ett 
ostinato som ger 

Kompa metriskt  

Dansa renodlat metriskt, t.ex. 

Stabilt, orubbligt, 
sätta en ram, 
pågående, utan slut 

 
59 I FoU-projektet search4synergy finns beskrivet en undersökning av samspel musik och dans. I projektet ingick jag själv, Petter Berndalen 
och dansarna Anna Öberg och Lina Palmgren. http://www.kmh.se/dansmusikkonst 
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en metrisk ram 
men inte följer 
form 

gå på 1-3 + svikt 

Till detta kan vi lägga några sätt att improvisera: 

A-variant: 

Melodi/föra 

Improvisera över melodin 
(följa formen) 

improvisera friare i 
relation till melodin 
(följer formen) 

Variation, 
riktning, 
detaljrikedom, 
driv, innovation 

D1 
”solo”/föra? 

Improvisera utan relation till 
form, fria melodiska fraser, 
men bundet till meter 

Improvisera utan relation 
till form, fria melodiska 
fraser, men bundet till 
meter 

Fri sekvensering  

D2 
”solo”/föra 

Improvisera utan relation till 
form ej bundet till meter, 
ickemetriskt 

Improvisera utan relation 
till form ej bundet till 
meter, ickemetriskt 

Gå ur och in i 
pulsmarkering  

 

De här kan man se som moduler eller boxar som vi sätter ihop till ett arrangemang, eller som 
får ligga till grund för att vi rör oss mellan boxarna i en mer flytande improvisation.  

Metrisk variation och två i påsen. 

I repetitioner med trion Petter, Anna och Olof har vi utgått ifrån samma polska efter Gössa 
Anders – Polska efter Bleckå - som finns med tidigare i uppsatsen. I polskans metrik ingår en 
pendling mellan asymmetrisk tretakt med kort etta och takter med rak symmetrisk puls. 
Melodin styr den metriska fraseringen - asymmetrin beror alltså på melodifraserna – men 
samma fraser kan också spelas på olika sätt med mer eller mindre asymmetrisk puls. 

Här finns en parameter för improvisation kring hur pulsen artikuleras – både genom hur 
asymmetriskt respektive symmetriskt man väljer att placera pulsslagen, men också genom hur 
pulsslagen artikuleras, hur mycket man markerar asymmetrin genom tonstarter, accenter och 
betoningar. 

I dansen markeras pulsen som sagt genom svikt, viktöverföringar, viktgenomsläpp och 
stegisättningar. På så vis kan man i dansen precis som i spelet variera sig kring asymmetri och 
artikulation av puls. En viktig aspekt är sviktkurvan – om man tänker sig att en dansare ritar 
en kurva i rummet utifrån en punkt på till exempel hjässan. Genom att läsa hur djup/brant/slät 
sviktkurvan är vid varje pulsslag kan man följa en pulsmarkerande frasering i dansen. 
När vi spelar den här polskan kommer en del av gestaltningen handla om att variera oss kring 
detta – men också kring att tänja på samtidigheten i detta – hur mycket kan vi förhålla oss fritt 
till varandra i ett improvisatoriskt förlopp - utifrån att vi ändå har en gemensam uppfattning 
av låtens grundmelodi och grundmetrik? 
I den här konstellationen finns alla rollerna som nämnts i förra stycket som möjligheter för 
alla tre i olika kombinationer. Eftersom vi har tre ganska olika uttryck i våra respektive 
instrument - fiol, slagverk och kropp så är alla lite av solister på sina egna villkor i 
sammanhanget. Men en trio är också tre olika duos och det kommer vi använda oss av i ett 
improvisationsspel som vi kan kalla: två i påsen! 
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Så här är reglerna: 
Regel 1: Alla har två positioner – den ena positionen betyder att man är med och ”spelar/dansar”, 
den andra att man står utanför – ”passar”. För musikerna betyder sitta på stolen = ”spela” och att 
stå = ”passa”, för dansaren är tvärtom att stå = ”dansa” och sitta på stolen att ”passa”. 

Regel 2: Det finns plats för max två personer åt gången att ”spela/dansa” samtidigt. När den tredje 
personen kliver in måste en av de andra gå till sin ”pass” 

Regel 3: Man spelar hela tiden låten i den mån att man följer låtens form  

och 

Regel 4: När man får feeling kan man bryta mot regel 2 och 3! 

 

Med Leif Ottoson - musik från föreställningen Guds djärvaste ängel 

En del av konserten kommer att bygga på musik som jag gjort till teaterpjäsen Guds djärvaste 
ängel av Magnus Nilsson. Den här pjäsen sattes upp av två skådespelare och mig som ensam 
musiker första gången redan 2005 i Allhelgonakyrkan och har spelats i olika sammanhang 
sedan dess. Den har spelats på turné med Riksteatern och i egen regi, och som sommarteater 
utomhus i två omgångar. Pjäsen handlar om diktarna Edit Södergran och Elmer Diktonius 
som möts under ett intensivt dygn 1922 hemma i Edit Södergrans trädgård i Raivola i finska 
Karelen.  

Musiken skapades av mig till den första uppsättningen men har genom åren förändrats och 
anpassats till föreställningens olika iscensättningar. När föreställningen arbetades om för 
turné regisserades den av regissören Björn Melander som sedan dess även regisserat 
utomhusuppsättningarna. 

Pjäsen är ett kammarspel huvudsakligen bestående av de två personernas dialog och med få 
fastlagda scenerier. Textens dialog är på en gång lättsam, spirituell, känslosam och 
existentiell. Föreställningens spelstil vill jag beskriva som lekfull, naturalistisk, uttrycksfull 
och samtidigt väldigt varierad. Den bygger på en ganska så kompromisslös ambition hos 
regissör och skådespelare att hela tiden söka en autentisk tonträff i gestaltningen – att 
gestaltningen vid varje tillfälle så att säga föds ur samspelet med motspelaren och de 
bakomliggande intentionerna i texttolkningen. Varje föreställning blir på så sätt unik i sitt 
känslomässiga tonläge – texten är i mitt tycke så pass bra att den fungerar oavsett. 

Musiken till föreställningen består av ett antal låtar som också är ganska öppna i formen och 
som kan anpassas till gestaltningen i föreställningen och till olika scenrums förutsättningar.  

Sommaren 2013 spelades föreställningen utomhus på konsthallen Artipelag i Nacka och då 
var dragspelaren Leif Ottoson musiker i föreställningen. Leif fick fria händer att utforma sitt 
eget sätt att spela låtarna till föreställningen. När Leif hade spelat låtarna en hel sommar var 
det för mig intressant att höra hur han format om dem och fördjupat dem. Låtarna som vi båda 
spelat solistiskt och ganska fritt utformande känns det nu spännande att spela som duo och 
behålla något av det som utvecklats i var och ens tolkning av musiken. Leif som spelar 
ackordeon har också skapat stämmor och basgångar till låtarna.  
Under konserten kommer vi att spela några av låtarna delvis tillsammans och delvis som 
solon. Vi kommer att utnyttja variationsmöjligheterna som vi använt i föreställningsmusiken 
till att variera och improvisera tillsammans över dem. I några låtar kommer vi att växla roller 
mellan att kompa och spela melodi eller improvisera över melodi, i några kommer vi att hålla 
en fastare roller av melodiförare/solist/improvisatör och kompare.  

Låtarna är gjorda helt på gehör och nedtecknade i efterhand.  
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Här kommer inledningslåten till föreställningen på två sätt – som en möjlig melodiversion och 
som en mer skissartad skelettonsform. Låten har en öppen form där det inte är självklart hur 
de olika delarna följer på varandra – det har varit olika beroende på varje föreställnings 
gestaltning och förutsättningar. Den här låten spelas i ett fritt och rubaterat tempo med ibland 
extremt uthållna frassluttoner och med pauseringar mellan fraser. Bakom detta finns dock en 
polska – som jag har noterat den som i den första noterade versionen. I den andra noteringen 
har jag prövat att skriva låten som ett skelett. 

Bild 28: Vid Hallonbacken 
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stillsamt, fritt i förhållande till puls, vila på varje fras

rörligt, lite snabbare
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Bild 29: Vid Hallonbacken - skelett 

 

 
Förutom denna spelar vi några låtar som är mer metriskt drivande: 
Tänkartravare, en hallinginspirerad variant och Varför kom du hit? som är en polska 
inspirerad av spelmanslåtar från Österbotten och Gästrikland. 
Här kommer två notbilder av låtarna – men när de spelats så varieras de på olika sätt genom 
improvisation: 

• varierad ornamentik, drillar, förslag, efterslag  
• varierade stråkmönster, särskilt i de mer repetitiva sekvensartade partierna 
• delar av låten som flyttas mellan oktaver 
• delar av melodin som upprepas/loopas 
• melodiska variationer över skelettonsform 
• tempodynamiska variationer, växlingar mellan mer groovebaserat och mer 

deklamatoriskt metriskt friare spel 

Bild 30: Tänkartravare

 

variabel tp 3 här (kvartstonsänkt E)hög tp 6 här  (A)

Skelettonsform - Vid Hallonbacken
Olof Misgeld

C-mixo med var 6 låg tp 6 här (Ab/fmoll)

Form: AB AB CD CD eller AB AD EB ED eller AB AB CB CB
lös c-sträng klingar med genomgående men inte konstant
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Bild 31: Varför kom du hit? 

 

 
I arrangemanget av Varför kom du hit? kommer Leif och jag växla mellan att spela melodi 
och stämma. I stämspelet har jag några olika strategier som jag kommer att använda mig av: 

• skelettonsstämma – en stämma som bygger på hållpunkter i relation till melodin  

Melodins skelett är i mycket en nedåtgående pentatonisk rörelse (AGD, GCA, DGC EA) 
Det här kan utnyttjas i  

• friare rörelser utifrån samma pentatoniska skelett men i en andra ordningsföljder 
• riff/ostinaton baserade på pentatoniken 

Leif har också en stor mängd av triolpolskor i sin jämtländska repertoar – och jag har tänkt ha 
med någon av dessa i konserten. Till exempel den här polskan efter MunterJohan som i Leifs 
version kan noteras så här: 
Så här ser Leifs grundversion av låten ut: 
 

Varför kom du hit?
Olof Misgeld

& ## 34
q = 121Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

5& ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï ú ..
9& ## .. Ï . Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

14& ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï n Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï ..
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Bild 32: Triolpolska efter MunterJohan, Jämtland

 
 
Här kommer jag att utgå från skelettonsformen för att spela en improviserad stämma. Det vill 
säga att jag har ett antal ungefärliga hållpunkter som stämman rör sig kring – och som 
relaterar till melodins skelettonsform eller hållpunkter. Så här skulle en skelettonsform av 
låten kunna se ut: 
Bild 33: Triolpolska - skelett 

 

 
Första reprisen är i G-dur och består av två fyrtaktsperioder som upprepas med olika slut. 
Andra reprisen består också av två fyrtaktsperioder med olika slutfall. Men här i g-
vallåtsmodus med varierad intonation av tonplats 7 (F) och tonplats 4 (C). Första delen av 
andra reprisen har också en dragning åt lokalt d-vallmodus – (var f och var c fungerar då som 
var 3 resp. -2) 
Så här skulle en improviserad stämma utifrån detta skelett kunna se ut: 
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Bild 34: Triolpolska - stämma 

 
Variationsmöjligheterna är naturligtvis oändliga och troligen kommer jag inte spela just den 
här stämman men den är ett exempel hur det skulle kunna låta. 

Med flöjtspelaren Emma Johanson 

Emma och jag har spelat ihop mycket i trion Oleman - som också består av norska 
dragspelaren Anette Thorsheim. Vi har en gemensam repertoar av låtar, bland dem en hel del 
triolpolskor från norra Bohuslän och särskilt efter spelmannen Niklas Larsson från Svarteborg 
i norra Bohuslän.  

Bild 35: Polska efter Niklas Larsson60 

 

 
60 Einar Övergaards folkmusiksamling nummer 8 
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Här blir det också inslag av improviserat skelettonsbaserat stäm- och melodispel. Till den här 
låten planerar jag att pröva ett improviserat förspel som utspelar sig kring att i en gemensam 
ickemetrisk improvisation etablera och flytta oss mellan olika modus som på något sätt har en 
relation till låten: D-durartat, G-durartat och a-mollartat vallåtsmodus.  

Med sångerskan Maria Misgeld 

Tillsammans med Maria kommer vi att göra låtar som lämnar utrymme för olika melodisk 
gestaltning i fiolspelet och sången. Till låten Gammelkäring efter Hanne Kjersti Yndestad har 
vi gjort ett arrangemang där melodin växlar mellan fiol och sång i olika modus. 
Arrangemanget är utformat med tanken att vi är fria att göra våra olika melodivarianter mot 
vårt respektive komp/stämspel. 
Det kommer också vara med någon visa som utgångspunkt för improviserade variationer. 

Det finns också en tanke om att ha med några korta visor som några mer koncentrerade 
textbaserade kärnpunkter i konserten – som kan fungera som ankare kring instrumentala 
partier. 

Solo 

Som solist tänker jag mig spela några olika mer renodlade improvisationer. Tänker mig att de 
ska ha olika utgångspunkter: 

• modusväxling som tema, delvis inspirerat av maqamförspel, delvis av 
halling/gangarspel 

• vallåtsimprovisation, över skelettonsformer 

• fiolidiomatiska läggningar - att improvisera genom att utnyttja klanger av 
medklingande strängar i olika vänsterhandslägen 

• skelettonsimprovisation över polskeform 

Mellanspel 

Mellan låtar i konserten kommer det finnas kortare överledningar/mellanspel. 

De kommer att fungera som friare improvisationer men också som överledningar till låtar och 
modus. 

Jag tänker mig som exempel: 

• Introduktion till nästa låt genom att utan puls improvisera utifrån skelettonsformen av 
nästa låt.  

• Att introducera modus till nästa låt. Att i en modulerande improvisation ta sig från ett 
modus till ett annat. Detta kan ske som ett solo eller tillsammans med att en eller flera 
borduner spelas som följer med i modulationen 

• Skuggning – duoimprovisation där en person skuggar den andra. Delvis över en känd 
skelettonsform 

• En gemensam skelettonsimprovisation där olika tekniker såsom kanon, härmning, 
fråga/svar förekommer 

• Skelettonsimprovisation över någon form av ostinato 
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Arrangemang för flera 

Som gemensamma inslag finns planer på  

• arrangemang som kombinerar olika ostinaton med mer solistiska inpass. Tanken 
att det ska vara svängigt, koncist men ändå fritt, inspirerat av såväl bretagnisk 
folkmusik som västafrikansk groovebaserad musik 

• arrangemang kring olika sätt att spela samma melodi. En melodi som vandrar 
mellan olika solister, och som förenas i en unison polyfoni och kontrasteras med 
partier där alla spelar väldigt unisont. 

Diskussion och sammanfattning. 
Vad finns det då för fördelar, problem och möjligheter med metoden ur ett konstnärligt 
perspektiv? 
Man kan ju fråga sig om det verkligen blir bättre musik av att man ändrar på en bra melodi? 
Är inte en melodi som mejslats ut genom tradition bra nog utan en massa pålagda variationer? 
Ofta väljer man kanske låtar för att de har bra melodier, varför ändra på dem iså fall? Det 
kanske är spännande och utmanande för musikern att försöka variera sig genom att använda 
skelettonsimprovisation – men hur kul är det för lyssnaren? Kanske intressant för den insatte 
men skapar det någon kvalitet i musiken för den som inte vet vad som är improviserat och vad 
som är fastlagt? Kan man inte försöka hitta en bra version som man sedan fördjupar genom att 
lägga fokus på frasering och gestaltning istället? 

Finns det också en risk att låtar slätas ut om man sätter skelettonsformen – som ju är mer 
allmän -framför det tematiskt eller motivistiskt bärande i en låt? 

Det vanliga i låtspel är att melodin är det bärande för gestaltning av tematik, form, metrik, 
riktning, ja hela det musikaliska uttrycket koncentrerat. Att börja rucka på melodiken borde 
innebära en risk för att man kan tappa bort delar av detta? Finns det risk att den melodiska 
variationen prioriteras i uttrycket framför andra komponenter i uttrycket såsom linjer i klang, 
dynamik, sammanhang? 
Jo - det kan nog leda till problem om själva variationen blir överordnad det musikaliska 
uttrycket. Det viktiga med att behärska en metod är ju inte att kunna demonstrera den utan att 
den ska kunna tjäna det musikaliska uttrycket. Självklart kan man också vid låtspel växla 
mellan ett mer troget melodispel och ett mer varierat spel – det ena behöver inte utesluta det 
andra! 

En utmaning med metoden utifrån musikers perspektiv kan vara just det att kunna ladda 
former med tematiskt eller motivistiskt intressant material, eller egentligen, hur laddar man ett 
motiv så att det blir intressant och hållbart? Detta gäller nog egentligen för all improvisation 
(givet att man är intresserad av melodiskt sammanhang i improvisation vilket inte är 
självklart.) En annan utmaning är givetvis att kunna improvisera med bibehållen koordination, 
artikulation och timing i relation till metrik och sväng. Det är en fråga om övning men också 
att bli förtrogen med principer för melodibildning såsom upprepning, mönsterbildning och 
variation. 

Att improvisera i låtspel kan därför vara en balansgång med faktorer som stabilitet, tydlighet, 
formandet av tematik och motiv, intensitet, att pendla mellan igenkänning och 
spänningsskapande. I bästa fall blir det en lyhörd anpassning efter stunden till sammanhanget, 
medspelare, publik och rum. Utmaningen är svår och därför också intressant. 
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Vid ett skarpt läge – vid en konsert eller annat uppträdande – behöver man kunna glömma 
bort begränsningen och lita på sina impulser i stunden för att helt fokusera på den musikaliska 
helhetsgestaltningen.  

Möjligheten att välja mellan att spela en färdig version eller en improviserad melodisk 
variation kan också leda till en närvaro, lekfullhet och nerv i stunden. 

Som violinisten och improvisatören Stephen Nachmanovitj skriver i sin bok Spela fritt: 
Struktur tänder spontanitetens eld(…)Improvisation innebär inte att bryta med former och 
begränsningar bara för att uppnå ”frihet” utan använda den som medel för att gå utöver oss själva. 
Om formen anbringas mekaniskt kan den naturligtvis resultera i konventionell konst, om inte 
rentav pedantisk eller dum. Men när formen används väl kan den bli frihetens förmedlare, det 
verktyg som avslöjar de skapande överraskningar som befriar det lekande sinnet.61 

Som arrangeringsverktyg så upplever jag också att det är inspirerande att använda metoderna 
som utgångspunkt för att pröva olika idéer i ett samspel till exempel. Det går att lätt att 
skissera och jobba i ett musikaliskt flöde när alla medmusiker har tillgång till de här 
verktygen. Därifrån finns möjligheten att lägga fast i bestämda arrangemang – eller låta det 
vara fortsatt öppet och improvisatoriskt och avstå från att lägga fast bestämda versioner av 
arrangemang. I den här konserten kommer jag framför allt att pröva det senare – mer 
skissartade arrangemang - eftersom jag är ute efter att testa metoderna framför allt i 
improvisation. 

  

 
61 Nachmanovitch 1990, s85f 
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Avslutande reflektion om resultat. 

Att beskriva undervisning i melodik och form 
Med beskrivningen av undervisningen i melodik, form och improvisation hoppas jag kunna 
ge en grund för en djupare förståelse av koncept och metoder. För mig själv som pedagog är 
det värdefullt att sätta svart på vitt hur jag formulerar mig i min undervisning. Det ger en 
möjlighet att skärskåda fördelar, nackdelar och tankemönster för att kunna utveckla och 
utmana dem i framtiden. 
Förhoppningsvis kan beskrivningen vara till nytta för den som är intresserad av att undervisa 
på liknande sätt, eller som är intresserad av en jämförande studie. Som en beskrivning av 
några metoder inom folkmusikteori hoppas jag att det kan fungera som ett exempel i floran av 
metoder inom olika traditioner av musikundervisning. 
Den här samlingen av material och metoder hoppas jag i förlängningen kommer att kunna 
vara del av ett underlag för ett mer renodlat undervisningsmaterial eller metodikhandledning. 

Bland möjliga fortsättningar på den här delen av projektet ser jag utformandet av ett sådant 
undervisningsmaterial, såväl som fördjupningar i mer omfattande undersökningar av form i 
olika typer av repertoarer, men också jämförelser med andra genrers och traditioners metoder 
för improvisation och variation. 

Konstnärlig applikation 
Enligt mitt sätt att se det kan applicerandet av metoderna ge vissa estetiska kvaliteter och ge 
förutsättning för ett aktivt, elastiskt, improvisatoriskt förhållningssätt i ett folkmusikaliskt 
låtspel. Genom att ha prövat metoderna praktiskt och konstnärligt tycker jag mig ha exempel 
på hur de kan fungera i olika sammanhang och tillämpningar både mer allmänt och i relation 
till en viss estetik. 

För mig som musiker har arbetet att formulera mig kring metoder, estetik och förhållningssätt 
hjälpt till att definiera mina musikaliska utgångspunkter och preferenser. Det har möjliggjort 
att jag kunnat arbeta med examenskonserten på ett målmedvetet sätt – utifrån tydliga idéer om 
vad jag vill pröva och försöka att uppnå i konserten. Min intention med examenskonserten är 
också att definiera mig själv som musiker tydligare – för mig själv och omvärlden. En viktig 
del av detta är att formulera mig som musiker - både skriftligt i ett sådant här arbete, men 
också i överförd bemärkelse att formulera och realisera ett konsertprojekt.  
Vad som kan formuleras i skrift och noter skiljer sig ifrån vad som formuleras genom 
processen av att realisera konstverket – under konserten, i repetitioner, förberedelser och i 
dialog med de medverkande - och publiken. Eftersom uppsatsen nu skrivs före min 
examenskonsert återstår att utvärdera det konstnärliga resultatet av konserten. 
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Slutord 
Bland nu aktiva svenska folkmusiker som genom sitt utforskande av improvisation och 
variation som konstnärligt uttryck särskilt inspirerat mig vill jag nämna Mats Edén, Ellika 
Frisell, Susanne Rosenberg, Johan Hedin, Maria Kalaniemi och Sven Ahlbäck. Förutom dessa 
har jag hämtat inspiration från vitt skilda musiker inom norska, ungerska, polska, keltiska och 
västafrikanska folkmusiktraditioner. 

Själva utformandet av konserten har varit underställt de förutsättningar som jag haft - att det 
bygger på vars och ens frivilliga deltagande, och att det skett vid sidan av mitt arbete på 
KMH. Arbetet med konserten har därför blivit ganska utdraget och uppsplittrat med ganska få 
repetitioner vid olika tillfällen med olika musiker. Jag har upplevt starka flöden av inspiration 
i att tänka på helheten – men det har varit långt mellan tillfällena att få jobba konkret med alla 
idéer.  

En sådan här konsert blir ju lätt något av en engångsföreteelse i sin kombination av olika 
element och konstellationer – men min förhoppning är att det som under konserten sätts i nya 
perspektiv och i nya sammansättningar kommer att kunna föras vidare i de samarbeten som 
fortsätter. 

Det har varit tydligt hur viktigt det är med bra samarbetspartners i arbetet – de flesta idéer har 
kommit till mig i dialog och samtal med mina medspelare - som jag sätter enormt stort värde 
på både som musiker och nära vänner. 

Tack 

Som avslutning vill jag därför rikta ett stort tack till alla musiker och andra konstnärer som 
jag har och haft förmånen att samarbeta med. Speciellt vill jag nämna Petter Berndalen, 
Emma Johansson, Maria Misgeld, Leif Ottoson, Anna Öberg, Hadrian Prett, Olle Lindvall, 
Anette Thorsheim, Camilla Nyberg, Andreas Rodenkirchen, Marie Axelsson och Lina 
Palmgren. Det finns många fler än så att nämna - men ni har på olika sätt varit närvarande i 
just det här arbetet. 

Jag vill tacka alla mina kollegor på folkmusikinstitutionen för inspiration, och stöd, särskilt 
Susanne Rosenberg för viktigt stöd och vägvisande! Tack också till alla studenter som jag haft 
förmånen att få arbeta med! Ett särskilt tack till Sven Ahlbäck som varit min handledare i 
arbetet och genom åren en alltid lika inspirerande och utmanande lärare, mentor, kollega och 
vän. 
Och till slut ett stort tack till min älskade och tålmodiga familj: Maria och Love, Signe och 
Manne 
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hemsidor 

Berndalen, Petter: http://www.rhythmofsweden.com/site/ (nedläst 20/5 2014) 

http://www.maqamworld.com/maqamat/sikah.html (nedläst 20/5 2014) 

  



 71 

Bilagor 
1. Affisch för examenskonsert den 28/5 2014 på Improco, Stockholm 
2. Program för examenskonsert 
3. DVD med filminspelning av konsert 
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Improco
Hagagatan 48
—
Ons 28 maj 
19:30

Examenskonsert - master
Olof Misgeld

med
Petter Berndalen
Emma Johansson

Maria Misgeld
Leif Ottoson
Anna Öberg

Entré 100 kr. 
Fri entré för KMH-studenter och personal
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Examenskonsert Master Musikteori – Olof Misgeld 
Improco 28/5 2014 19.30	  
	  
Improvisation	  -‐	  Vallåt	  efter	  Stina	  Sundelin	  
och	  Polska	  av	  Gustav	  Jernberg	  
	  
Vallåt	  fritt	  efter	  Hjort	  Anders/Polskor	  efter	  
Niklas	  Larsson	  
	  
Maka	  emot	  den/Polska	  efter	  
JemtOlle/Trolltämjaren	  
efter	  Gustav	  Jernberg/efter	  Gössa	  Anders/av	  
Olle	  Lindvall	  
	  
Gammelkäring	  
efter	  Hanne	  Kjersti	  Yndestad	  
	  
Varför	  kom	  du	  hit?	  
Misgeld	  
	  
Min	  ros	  min	  lilja	  
trad	  Dalarna	  	  
	  
Tänkartravare	  
	  Misgeld	  
	  
I	  Seljordsdalen	  
efter	  Margit	  Finnekåsa	  
	  
Vid	  Hallonbacken	  
Misgeld	  
	  
Kring	  Seljordsdalen/Halling	  efter	  Jörn	  
Hilme	  
efter	  Olav	  Moe	  

	  
Vals	  Briqolage	  
Misgeld	  
	  
Hambraeuspolskan	  
efter	  Gössa	  Anders	  
	  
Da	  hömin	  -‐	  The	  Evening	  Twilight	  
trad	  Shetland,	  översättning	  av	  Karin	  Ericsson	  
Back	  
	  

	  

	  

Medverkande:	  
	  
Olof	  Misgeld	  –	  fiol	  och	  viola	  
Petter	  Berndalen	  –	  slagverk	  
Emma	  Johansson	  –	  flöjt,	  altflöjt	  
Maria	  Misgeld	  –	  sång	  
Leif	  Ottoson	  –	  ackordeon	  
Anna	  Öberg	  –	  dans	  
	  
Hadrian	  Prett	  –	  ljud	  
	  
Assistenter:	  Sarah	  Nilson,	  Johan	  Nilsson,	  
Lisa	  Östborn,	  Rob	  Grootenboer	  
	  
Högtalare	  från	  Intelligent	  Sound	  
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