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Abstrakt 

Det diatoniska munspelet har funnits i ungefär 200 år och är ett välkänt instrument av många. 

Dock är valmöjligheten att studera munspel i Sverige inom musikutbildning begränsad. 

Syftet med studien är med anledning av ovanstående beskrivning, att belysa möjligheter och 

svårigheter med att inkludera det diatoniska munspelet inom det estetiska programmet i 

gymnasieskolan. Studien har ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. 

Arbetet genomfördes med en kvalitativ ansats i form av fem kvalitativa intervjuer med tre 

instrumentalister med diatoniskt munspel som huvudinstrument samt två verksamma 

musiklärare inom det estetiska programmet på gymnasieskolan. Intervjuerna transkriberades 

och analyserades enligt innehållsanalysmetoden.  

Resultatet av studien visar att det diatoniska munspelet har ett brett användningsområde, och 

att instrumentet genom speltekniska faktorer är applicerbart i olika musikstilar. Det största 

problemet med att inkludera det diatoniska munspelet i den svenska musikutbildningen, 

orsakas av bristen på lärare med instrumentkunskap om det diatoniska munspelet.  

 

Nyckelord: Munspel, Sociokulturellt perspektiv, Kvalitativa intervjuer, Inkludering, 

Diatoniskt munspel, Blues, Rock.  
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Förord 

”Det mesta blir väl inte som man tänkt sig,  

och ingen annan kan man skylla på.  

Och baken har man bakåt fast man vänt sig,  

å knappast blir de nå bättre.” 

Allan Edwall – Förhoppning 

 

Med detta citat vill jag börja mitt förord, under dessa fem år på musikhögskolan i Piteå har 

mitt eget musikaliska intresse verkligen fått en möjlighet till att utvecklas. Genom 

möjligheten att få studera munspel under min utbildning som blev mitt nya huvudinstrument, 

var det inte ett svårt val om vad jag ville skriva ett examensarbete om. Jag vill börja med att 

tacka Mikael Bäckman, det är tack vare din undervisning och mentorskap inom munspel som 

har gett mig viljan att fortsätta med mina studier. 

Jag vill tacka min handledare Anna-Karin för din handledning och vägvisning genom en resa 

fylld av olika hinder och stoppsträckor med detta vetenskapliga arbete, samt vill jag tacka 

studiens informanter för erat medverkande. Tack till Robin Strandgård och Fredrik Högberg 

för att ni kunde ställa upp på en pilotintervju. Jag vill rikta ett speciellt tack till min mamma 

Lena, för all stöttning och korrekturläsningar genom hela arbetsprocessen, du är bäst mamma 

☺ Till sist vill jag tacka min fästmö Nathalie, du har stöttat och trott på mig hela tiden ☺ 

 

Alexander Nordstrand 

2016  
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1. Inledning 

Musik har alltid haft stor betydelse för mig, och det dröjde inte länge under min skolgång 

förrän jag började spela cello. Efter några års studier blev viljan att spela ett blåsinstrument 

allt större, och jag valde då att spela trumpet. Jag hade helst velat spela panflöjt, men då det 

inte fanns någon tillgänglig lärare i detta instrument fick jag nöja mig med trumpet. Redan där 

dök frågan upp, som skulle följa med mig till mina akademiska studier, om varför det inte 

fanns lärare i de instrument som jag tyckte var spännande. Jag fortsatte min musikaliska resa 

med att studera gitarr, vilket ledde till att jag valde att mitt framtida yrkesämne skulle landa på 

musik. 

Efter tre års studier på gymnasieskolans estetiska program bestämde jag mig för att jag ville 

lära mig att spela munspel, vilket var ett instrument jag tyckte var riktigt häftigt och lät 

intressant. Jag frågade ett par hobbymunspelare i min hemstad om hur och av vem de hade 

lärt sig att spela. Den frågan besvarades med att om man ska spela munspel så får man lära sig 

det själv.  

Jag köpte ett Hohner Bluesbend i A-dur i en musikaffär och försökte själv lära mig spela. Det 

jag upptäckte relativt snabbt var att det var en mycket svår väg att gå, utan en lärare som 

kunde visa mig hur det skulle låta och vad jag gjorde för fel. Jag fick en bok av mina föräldrar 

Munspel melodi teknik & blues av Henrik Rydberg (2006) tillsammans med en väska som 

innehöll munspel i olika tonarter. Med bokens hjälp utvecklade jag en stadig grund i mitt 

musicerande på munspel, men saknade fortfarande omfattande kunskaper i teknik och sound. 

Jag fick det inte att låta som andra professionella munspelare. När jag hade studerat i ett år vid 

musikhögskolan i Piteå, fick jag veta att det fanns en lärare i munspel, och jag anmälde mig  

direkt till en kurs hos honom.  

Det jag hade önskat var att jag hade fått möjlighet att studera munspel mycket tidigare, och 

min fråga om varför det inte fanns lärare i de/det instrument jag attraherades och fortfarande 

attraheras av besvarades därmed. Svaret var enkelt, Mikael Bäckman var den enda utbildade 

munspelläraren i Sverige. Även jag fick en drivkraft att bli instrumentlärare i munspel och 

kunna undervisa i det, vilket gjorde att jag studerade metodik för Mikael. Min utgångspunkt 

är att i min undersökning belysa vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära med att 

inkludera det diatoniska munspelet i musikundervisningen, samt få en inblick om vad 

musiklärare och munspelare har för syn på det diatoniska munspelet som instrument. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att: belysa möjligheter och svårigheter med att inkludera det diatoniska 

munspelet inom det estetiska programmet i gymnasieskolan.  

1.2 Frågeställningar 

De frågor som ska hjälpa till att besvara syftet är: 

1. Vilken status har det diatoniska munspelet bland munspelare och musiklärare? 

Den här frågan var viktig att studera för att kunna få en djupare inblick i vad andra musiker 

har för syn på munspelet som instrument, samt till vilken grad det behandlas på samma sätt 

som andra instrument. 

2. Vad kan musiklärare göra för att inkludera munspel i undervisningen, och vilka hinder står 

i vägen för en sådan inkludering? 

 

2. Bakgrund 

Dispositionen av bakgrunden till studien börjar med en sammanfattning av det diatoniska 

munspelets utveckling, detta för att redovisa hur munspelets status sett ut ur ett historiskt 

perspektiv, för att sedan kunna reflektera över hur det ser ut idag. 

2.1 Det diatoniska munspelets historia 

Den person som var först med att bygga ett diatoniskt munspel, med den stämning som 

används idag, var en instrumentmakare omkring år 1825 som hette Joseph Ritcher. Ritcher 

skapade det som idag kallas för det moderna munspelet som är mera känt som det diatoniska 

munspelet (Krampert 2002). Det instrumentet skapades med två metallplattor med 10 stycken 

metalltungor vardera, en sida som är gjord för blåstoner, och en sida som är gjord för 

dragtoner. De toner som Ritcher valde för dessa metalltungor baserades på en diatonisk skala. 

Kort därefter startade en massproduktion av instrumentet av två kusiner från Trossingen i 

Tyskland, nämligen Christian Messner och Christian Weiss. En klockmakare ifrån Trossingen 

vid namn Matthias Hohner lärde sig konstruktionstekniken av dessa två kusiner och började 

sin egen affärslinje. Hohner uttrycker på sin hemsida att: ”Since 1857, HOHNER produces 

musical instruments like harmonicas, accordions, melodicas, recorders and guitars of the 
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highest quality.” (http://www.playhohner.com/company/hohner-company/history/ hämtad 

14/05-2016). I och med tyska emigranter och Hohners affärssinne, kunde munspelet spridas 

över världen.  

Licht (1980) skriver att munspelet ofta gavs i present till barn och i och med den 

leksaksliknande associationen fick munspelet en acceptans i sammanhang andra instrument 

var religöst förbjudna. Licht (1980) uttrycker sig även att i och med att munspelet inte kostade 

mycket pengar, fanns det tillgängligt på marknaden även för de som var fattiga. Detta kan ha 

varit en viktig faktor, som har påverkat många personers syn på det diatoniska munspelet, att 

ett munspel har varit klassat som ett fattigmansinstrument och luffarinstrument, då det var inte 

någon stor ekonomisk fråga att införskaffa.      

Under 1930-talet blev munspelet populärt som ett bluesinstrument, och det började träda fram 

instrumentalister med munspel som huvudinstrument, som till exempel: John Lee Sonny Boy 

Williamson, en av de största influenserna till efterträdande munspelare (Krampert, 2002). 

Svarta amerikaner började söka sig mer mot större städer i USA, och teknologin för att spela 

in musik utvecklades, vilket gjorde att musikindustrin började expandera (Rasmusson, 1988). 

Rasmusson (1988) skriver: ”Under fyrtiotalet flyttade mängder av svarta amerikaner norrut 

inom USA. De flesta bodde innan dess i USAs sydstater. Det var dit deras förfäder förts som 

slavar för att arbeta på de stora plantagerna, men under andra världskriget blev det gott om 

jobb i industrierna i de stora städerna uppe i norr.” (s. 16). Ett av de betydande namnen inom 

Chicagobluesen1 som startade under 40-talet, var Muddy Waters och hans orkester. 

Tillsammans med Muddy Waters spelade en av det diatoniska munspelets pionjärer Marion 

Little Walther2 Jacobs. Rasmusson (1988) beskriver Muddy Waters orkester, som att de kom 

med någonting nytt för musikbranschen. ”Det var en våldsam och tung svart musik, en musik 

som blåstes upp till en ny kraft och till väldiga proportioner med hjälp av elektricitet.” (s. 18). 

Med utveckling av de elektriska ljudförstärkarna kunde Walther experimentera fram en egen 

ljudbild, genom att koppla in en mikrofon och spela med sitt munspel genom en förstärkare, 

vilket har influerat en stor del av världens munspelare. 

                                                 
1 Ljudxempel på Chicagoblues: Muddy Waters Forty days and Forty Nights: 

https://open.spotify.com/track/2hEujEPOw0QmSDPBjO71eg 

 
2 Ljudexempel på Little Walthers ljudbild: Little Walther Juke: 

https://open.spotify.com/track/0werp2w74sV60jREJIugT4 
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2.2 Diatoniskt och kromatiskt munspel 

Här följer en kort redogörelse för vilka skillnader det finns mellan kromatiskt3 och diatoniskt 

munspel, vilka är de två vanligaste av munspelstyperna, en beskrivning av free-reed 

instrument, samt sammanfattning av de vanligaste spelteknikerna för det diatoniska 

munspelet. Detta för att senare kunna diskutera vilka möjligheter och svårigheter som kan 

uppstå med att inkludera det diatoniska munspelet i undervisningen.  

Likheterna mellan kromatiskt och diatoniskt munspel är att de båda är blåsinstrument. De 

kallas även för free-reed instrument. Cottingham (2011) beskriver free-reed som: 

... a free reed is a vibrating tongue constructed or mounted in a way 

that allows it to vibrate back and forth through its reed plate or frame, 

much like a swinging door. In contrast, the so-called beating reed in 

an instrument such as the clarinet is slightly wider than the opening 

over which it is mounted. (Cottingham, 2011, s.44) 

Genom att få dessa metalltungor att vibrera genom att andas in och ut i 

instrumentet, produceras därmed toner t på både det diatoniska och 

kromatiska munspelet. (Cottingham, 2011) 

  

                                                 
3 Se bilaga 3 Kromatiskt munspel 
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2.2.1 Diatoniskt munspel  

 

 

Bild 1. Diatoniskt munspel, foto (A. Nordstrand 2016.) 

Det diatoniska munspelet är mindre i storlek än det kromatiska munspelet. Dessutom finns 

den visuella skillnaden att det kromatiska munspelet har en inbyggd knapp på höger sida, som 

används för att höja toner. På ett diatoniskt munspel, finns dock inte den knapptekniken. För 

att det ska vara möjlight att på ett diatoniskt munspel få ut alla toner behöver 

böjtekniken4användas. Att böja toner innebär att lufttrycket ändras i munhålan och på så sätt 

påverka metalltungornas vibrationer för att generera en ny ton, denna teknik gör det möjligt 

att spela legato mellan vissa toner. Det gör det även möjligt att spela mellan två närliggande 

toner, till exempel mellan tonen Bb och tonen B vilket i tonarten G-dur ger en bluesig känsla.  

Det är även möjligt att använda en teknik som kallas överblåsning5 för att spela helt 

kromatiskt på ett diatoniskt munspel, denna teknik kräver erfarenhet och övning. Millot, 

                                                 
4 Ljudexempel på böjning av toner: Norton Buffalo Line of fire (0.00-0.08): 

https://open.spotify.com/track/01n4xgLZzofaYHvivCC48g 

 
5 Ljudexempel på överblåsning: Dennis Grueling Take a Step (0.07-0.08):   

https://open.spotify.com/track/0dFMcm4EZeXfKIR3yUlbFs 
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Cuesta och Valette (2001) beskriver svårighetsgraden för att behärska överblåsning som: 

“But, for the moment, each player needs very long practice and empirical search before being 

able to do it.” (s. 262). 

En spelteknik som många munspelare använder i sitt musicerande, är att spela ackord. På de 

första tre hålen på blåssidan hittar man tonerna C, E och G vilket genererar ett C-durackord, 

och på dragsidan hittar man tonerna D, G och B som genererar ett G-durackord. Med dessa 

toner blir det möjligt att använda sig av ackordsspel6 med två ackord. (Se bilaga 4)  

En viktig aspekt ur ett speltekniskt perspektiv vad gäller det diatoniska munspelet, är att spela 

i olika positioner. Det innebär att spela i en viss tonart och positionen bestämmer var 

grundtonen sitter på munspelet. Till exempel: På ett diatoniskt munspel som är stämt i C-dur i 

1:a position, även kallad straight harp: kommer grundtonen att vara ett C och finns på hål 1, 

4, 7 och 10 på blåssidan. Denna position gör det möjligt att spela en jonisk skala. På ett 

diatoniskt munspel som är stämt i C-dur i 2:a position, även kallad cross harp: kommer 

grundtonen att vara ett G och finns på hål 2 på dragsidan, samt på hål 3, 6 och 9 på blåssidan. 

Denna position är mer kopplad till den mixolydiska skalan. På ett diatoniskt munspel som är 

stämt i C-dur i 3:e position, även kallad slant harp: kommer grundtonen att vara ett D som 

finns på hål 1, 4 och 8 på dragsidan. Denna position är tydligt kopplad till den doriska skalan. 

Sammanlagt finns det lika många positioner som det finns tonarter alltså 12 olika positioner. 

Det vanligaste bland munspelare är att de byter munspel för varje tonart för att kunna hålla sig 

till att spela i den 2:a positionen.  

2.3 Sociokulturellt perspektiv 

Strandberg (2006) beskriver det sociokulturella historiska perspektivet som: ”Det socio-

kulturella-historiska perspektivet är det praktiska tillvägagångssättet där vi närmar oss lärande 

genom att erövra lärandets metoder, och det är genom delaktighet som eleven kommer i 

kontakt med och kan imitera hur man gör.” (s. 75). Alltså kan förutsättningar för ett lärande 

skapas genom delaktighet och tillsammans med andra. Med hjälp av olika verktyg och 

artefakter, vilka kan vara såväl fysiska som intellektuella, ges förutsättningar för agerande i 

omvärlden och därmed för lärande (Säljö, 2000). 

                                                                                                                                                         
 
6 Ljudexempel på ackordsspel: Sonny Terry Brownie mcghee diggin´my potatoes: 

https://open.spotify.com/track/7vsJLJHAYHRmovTbRTgRFx 
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Interaktioner med andra utgör enligt det sociokulturella perspektivet en huvudnyckel, 

Strandberg (2006) beskriver teorin om interaktioner, som att det handlar om ett mänskligt 

dialogiskt möte och att meningsfulla interaktioner är det som ligger till grund för lärande, 

samt att asymmetriska relationer kan skapa utvecklingszoner. Säljö (2000) menar att 

individen befinner sig i olika utvecklingszoner kontinuerligt och kommer att erfara lärande 

inom ramar för det praktiska som går att göra, genom det praktiska genomförandet har 

därmed individen en möjlighet att bredda sin utvecklingsram för ytterligare lärande. I 

utvecklingszonen är individen mottaglig för stöd och hjälp från andra mer kompetenta 

personer (s.122). 

Språket är en viktig faktor inom lärande och interaktion tillsammans med andra, Lundgren, 

Säljö och Liberg (2010) konstaterar att det sociokulturella perspektivet är en social teori om 

lärande som visar hur kunskapen påverkas av interaktioner och erfarenheter tillsammans med 

andra, samt att kommunikationen är en nyckel till själva lärandet. Språket och 

kommunikationen är en unik företeelse för människan när det gäller att förmedla, lagra eller 

beskriva olika kunskaper, med hjälp av språket som verktyg kan människan kategorisera 

händelser och ting, och därmed kommunicera och utbyta kunskaper. Med andra människor 

(Säljö 2000). Öhman (2006) beskriver hur synen på språket i det sociokulturella perspektivet 

skiljer sig åt jämfört med andra perspektiv. "I det sociokulturella perspektivet på moraliskt 

lärande och utveckling läggs ett särskilt fokus på den roll som språket i sig har för lärandet. 

Detta tänkande bygger på att det är genom att vi lär oss att använda språket i en viss 

kommunikativ kontext som vi skapar mening om vår omvärld och oss själva" (s. 43). 

Samspel med andra och språkanvändning spelar alltså avgörande roller för utveckling och 

lärande. Det betyder inte att en enskild elev inte själv ska söka kunskap, utan det handlar om 

ett samarbete mellan andra och genom andra skapa utvecklingssituationer med hjälp av olika 

verktyg. En central punkt i det sociokulturella perspektivet är att det inte handlar om det 

individuella eller det institutionella utan det handlar om relationen mellan dessa. Det handlar 

således inte om eleverna eller skolan som institution i sig utan relationen mellan eleverna och 

skolan (Lundgren et al, 2010). 
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3. Tidigare forskning 

Presentationen av studiens underlag av tidigare forskning, är uppställt i olika teman: 

Spelteknik och struktur, Undervisning och slutligen Sociala faktorer. Under rubrikerna 

beskrivs vad de olika refererade studierna har kommit fram till, som är av vikt i relation till 

föreliggande studie.  

 3.1 Spelteknik och struktur 

Under denna rubrik tas forskning upp som belyser munspelets olika speltekniska aspekter, 

detta för att kunna beskriva vad som speltekniskt skulle kunna påverka möjligheter och 

svårigheter med att inkludera det diatoniska munspelet i den gymnasiala utbildningen. 

Robert, B Johnston (1987) genomförde den första vetenskapliga studien som behandlade det 

diatoniska munspelet. Johnstons syfte med undersökningen var att kunna beskriva den teknik 

som kallas böjteknik, som munspelare använder speciellt när de spelar jazz eller blues. 

Genomförandet av studien handlade om att fästa ett munspel i en cykelpump samt i en 

tvåvägs dammsugarpump. Resultatet visade att Johnston lyckades spela alla böjbara toner 

genom att variera längden på lufttrycket med cykelpumpen som utgjorde en simulerad hals 

(Johnston, 1987). Johnstons studie fick kritik på grund av att mätinstrumenten i studien inte 

kunde ge ett fullt trovärdigt resultat. Bahnson, Antaki och Beery (1998) genomförde i sin tur 

en fortsatt undersökning på Johnstons studie, med fokus på att förstå hur toner förändras på ett 

munspel genom att ändra lufttrycket i munnen under musicerandet. Studien genomfördes med 

hjälp av modernare mätinstrument, vilket avsåg göra en tydligare undersökning av lufttryckets 

påverkan av toner på ett diatoniskt munspel. Bahnson et al. (1998) ”To understand the 

dynamics of music production with the harmonica it is essential to understand the behavior of 

the instrument. In these studies we have focused on the dynamics of the reeds themselves and 

of their function as a player achieves desired notes through the combination of blowing,   

drawing, bending, overblowing, and overdrawing.” (s. 2142). Studien visade att det genom att 

ändra luftrycket i munhålan, var möjligt att producera alla toner i en kromatisk skala med ett 

diatoniskt munspel. Genom att påverka luftströmningens tryck från en och samma luftkanal, 

ges en spelteknisk möjlighet att producera fler toner än vad munspelet är konstruerat för 

(Debut & Millot, 2002). Vid produktion av böjningstoner på ett diatoniskt munspel har 

tungans position i munhålan en betydande faktor. Med hjälp av att fysiskt låta tungan åka 

fram och tillbaka i munhålan är det möjligt att påverka hur metallplattorna i instrumentet 

vibrerar (Egbert, Shin, Barret, Rossing & Hoolbrok 2013).  
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Det diatoniska munspelets struktur och uppbyggnad gör att det finns ett lämpligt 

användningsområde i bluesmusik (Ramsey, Banaszak & Wiseman, 2012). Möjligheterna med 

att spela olika toner med ett vibrato och böjningstoner, gör att det diatoniska munspelet har en 

möjlighet att spela bluesiga toner. Ramsey et al (2012) menar att det diatoniska munspelets 

möjligheter med att spela bluesmusik är:  

”Reed and comb interplay or connection Lengths of the reeds and combs contribute to the 

fundamental frequency (pitch) heard, but do not contribute substantially to the timbre. 

Compact design The rapidly falling dependence of the fundamental frequency on the lengths 

of reeds and comb allow the harmonica to be compact and easy to carry compared with other 

instruments. 

Various timbres, depending on design Different shaped enclosures and comb material, of 

either plastic or wood, allow different timbres and hence effects related to the blues sound. 

Modifying the enclosure physically or by cupping the hands over the enclosure allow for 

creating different effects. 

Connection with vocal tract The close connection between the vocal tract and harmonica 

allows various effects that contribute to the blues, including most notably, the bending effect. 

Bending effect The ability to play “blue" notes in between normal pitches create the blues 

sound.” (s. 9). 

För att kunna förklara hur böjtekniken fungerar och vad en böjd ton är och har för funktion på 

ett diatoniskt munspel krävs en undersökning med speciella mätinstrument för att kunna 

visualisera vad som sker vid musicerandet (Egbert et al, 2013).  

3.2 Undervisning 

Under denna rubrik beskrivs olika studier som behandlar instrumentalundervisning och 

musiklärares roll i val av undervisningsmaterial samt metoder för att bedöma och lära ut ett 

instrument där det visuellt inte är möjligt att se vad som händer under musicerandet. 

Det diatoniska munspelet är ett instrument på vilket det ej är visuellt möjligt att se vad som 

sker vid musicerandet. För att kunna undervisa i ett instrument där man som musiklärare ej 

kan se vad som sker vid musicerandet krävs det således olika strategier. Boström och 
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Bäckman (2006) visar i sin studie 10 olika strategier för att lära ut någonting som student eller 

lärare visuellt kan se:  

1. Getting feedback from students 

2. Use of visual aids 

3. Use of syllables for bending notes 

4. Use of syllables for articulation 

5. Explaining the physics of the harmonica 

6. Talking about resonance 

7. The whistling analogy 

8. Playing without the harmonica 

9. Talking about a constricted air passage 

10. Bending for expression (s.18) 

Jens Edenhed genomförde en liknande undersökning som Boström och Bäckman, om hur 

lärare kan lära ut andning och artikulation på klarinett och saxofon. Resultatet i studien visade 

att, de olika teoretiska förklaringarna på hur det är möjligt lära ut, är till för den verksamma 

läraren och att lärare ej bör prata i så hög grad att det påverkar undervisningen på ett negativt 

sätt. Istället bör lärare fokusera på det kinestetiska, att få eleverna att lära sig veta hur det 

känns när eleven har den rätta andningen och artikulationen (Edenhed, 2011). 

Musiklärare kan bidra på olika sätt för att möjliggöra lärande inom musik. En faktor är det 

kreativa lyssnandet, samt hur elever lär sig att lyssna kreativt för att kunna höra olika 

skillnader mellan olika instrument, tonarter och tempo. Wallerstedt och Pramling (2010) 

konstaterar att ”Nu finns det mängder av musikstilar och vi märker skillnad på till exempel 

svensk folkmusik och västerländsk klassisk konstmusik. Om någon inte märker skillnad, och 

vi anser att detta kan vara en värdefull kunskap, då har vi en typ av inommusikalisk didaktisk 

utmaning.” (s.37). Det är även viktigt att lärarna vågar anta de inommusikaliska didaktiska 

utmaningarna som kan uppstå i undervisningen. Om det till exempel skulle finnas elever som 

inte kan höra någon skillnad mellan dur och moll, rockmusik och popmusik, kan möjligheten 
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ges genom att bearbeta det kreativa lyssnandet mot vad det är vi hör och varför vissa 

musikstilar låter på ett visst sätt (Wallerstedt och Pramling, 2010). Genom ett kreativt 

lyssnande är det således möjligt att kunna lyssna och identifiera olika typer av genrer och 

instrument, därmed kan eleverna bilda en egen uppfattning om hur olika musikaliska 

kombinationer låter.  

När det kommer till tekniska förutsättningar i elevernas musicerande menar Linge (2013) att 

eleverna ofta tror att det finns rätt och fel vid musicerande samt att musiklärare ser detta 

fenomen som ett problem. Studiens resultat visar även på att kreativiteten inte är något som 

kan tvingas fram, men att kreativiteten har en stor framgång då eleverna får arbeta 

tillsammans. Då inspireras eleverna av och med varandra. Under observationer kunde Linge 

iaktta hur elever kommunicerade med varandra under musicerande i en ensemble och hur 

eleverna använde olika verktyg för kommunikation vid olika problemlösningar. Resultatet 

visar hur eleverna tittar på varandra och kommunicerar och lär tillsammans med varandra 

(Linge, 2013). Genom att elever ges möjlighet till att arbeta tillsammans och skapa en 

språklig plattform för kommunikation, bidrar till den språkliga utvecklingen i 

ensembleundervisningen. 

Musikläraren har en viktig uppgift vad gäller val av vad undervisningen ska innehålla och 

vilka tillvägagångssätt som ska användas. Enligt Zimmerman (2009) styr valet av 

undervisningsinnehåll vilken eller vilka metoder som ska användas i undervisningen. 

Zimmerman menar att elevernas lärande är en rekonstruktion av vad som lärare visar, därmed 

ställs kravet på musiklärarens pedagogiska verksamhet och kompetensnivå. Enligt Sveriges 

Musik- och kulturskoleråd (SMoK, 2002) har eleverna en förväntan av skolan att det ska 

finnas tillgängliga lärare för studierna, och uppmuntran i undervisningen ter sig vara en 

betydande faktor. Zimmerman betonar även att, den musikaliska dimensionen inte är i lika 

stort fokus vid ensembleundervisning som eleverna som subjekt, som får träna på motorik och 

tekniska aspekter i ensembleundervisningen (Zimmerman, 2009). Fokuset ligger därmed i en 

högre grad på tekniska spelaspekter än vad som arbetas med det konstnärliga uttrycket. 

Utifrån det som beskrivs ovan, drar jag några slutsatser gällande undervisning på munspel. 

Det första är att en viktig aspekt är att musiklärare kan använda olika undervisningsstrategier, 

som att beskriva för eleverna hur en viss spelteknik ska låta och hur det går till vid 

musicerandet. Musiklärare bör därmed kunna bedriva ett pedagogiskt tillvägagångssätt genom 

att kunna använda sig av både auditiva, visuella och kinestetiska hjälpmedel. En annan 
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slutsats jag kommit fram till är att musikläraren bör låta elever få upptäcka vad som händer 

vid musicerandet. Dessutom är av vikt att ge elever möjlighet att använda sig av lyssning och 

visuella hjälpmedel som kan skapa möjlighet att förstå speltekniker, vilka ej är lika enkla att 

visa som på ett piano eller gitarr. Genom att eleverna får utveckla ett kreativt lyssnande 

skapar de således en större erfarenhet att kunna höra skillnader och likheter i musikaliska 

sammanhang. Slutligen är en av mina slutsatser att en gynnsam återkoppling mellan elever 

och lärare, att elever får ge sin återkoppling på undervisningen om vad som de anser fungerar 

bättre och sämre ger en positiv utveckling i undervisningen. 

3.3 Sociala faktorer 

Vid barn och ungdomars val av instrument i skolan påverkas de av olika sociala faktorer. 

Hägg (2015) hävdar att ”I det sociokulturella perspektivet har sociala kontexter påverkan på 

människans handlingar och sätt att tänka.” (s. 12). Sociala kontexter som kan påverka valet av 

musikinstrument utgörs i detta fall av media och individernas omgivning. De förebilder som 

barn och ungdomar växer upp med kan inspirera och påverka vad barn och ungdomar senare 

tycker om eller inte, därmed också vilka instrument som de vill spela eller inte (Hägg, 2015). 

Enligt SMoK, (2002) utgör åldersaspekten och miljön betydande faktorer vid val av 

instrument, ”För barnet är det oftast föräldrar/familj som påverkar. För tonåringen som 

antingen är nybörjare eller väljer att byta instrument, betyder idoler och musikaliska 

förebilder en hel del.” (s.28). Även tradition och instrumenttillgång i hemmet ses sp, 

bidragande faktorer vid val av musikinstrument.      

Synen på det diatoniska munspelet som ett valbart instrument påverkas av andra individers 

syn på huruvida det kan sägas vara ett riktigt instrument. Enligt Fall (2011) är det diatoniska 

munspelet ett riktigt instrument då det erbjuder olika tekniker och sound för att anpassa 

munspelet i olika musikstilar. Hur den egna uppfattningen av ett visst instrument styr vad en 

människa tycker låter bra eller inte, utgör ännu en betydande faktor vid val av instrument 

inom skolundervisningen, liksom om eleverna får höra instrumenten spelas för att kunna bilda 

en egen uppfattning om hur det ser ut och låter (Hägg, 2015). För att kunna erbjuda barn och 

ungdomar valmöjligheten mellan olika instrument utan påverkan från andra människors 

uppfattningar, finns möjligheten att genomföra konserter med olika instrument för yngre 

klasser, och dessutom skapa en möjlighet att kunna provspela på de olika instrumenten (Fils 

och Fjellborg, 2008).  
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Att eleverna får funktionell återkoppling från sin lärare är även det en avgörande orsak till att 

elevers fortsatta intresse för musicerande. Formativ bedömning är ett redskap för lärare och 

elever som är framåtsyftande. Skolverket (2011) skriver att den formativa bedömningens 

process består av att det finns tydliga mål för vad undervisningen ska innehålla, samt att 

läraren ska söka information om vad eleverna befinner sig i förhållande till kunskapsmålen 

samt ge återkoppling till eleverna. Därmed ställs ett krav på musikläraren, att läraren kan ge 

den återkoppling som varje individuell elev behöver för sitt eget lärande. Fils och Fjellborg 

(2008) hävdar att ”Rektorerna påpekar också att det måste synas på läraren att han/hon tycker 

det är roligt att spela. Om läraren har roligt inspirerar detta även eleverna att fortsätta spela.” 

(s.23). Enligt Häggkvist (2010) visar studien på att lärarna ser den formativa bedömningen 

som en självklar arbetsuppgift, men arbetet med den formativa bedömningen är något som tar 

tid. Att formativ bedömning är ett tidskrävande arbete, instämmer Ridderlind (2013) samt att 

den det formativa arbetet bör diskuteras fortlöpande och ställas i relation till vad som påverkar 

lärandet för eleverna.  

Genom olika sociala faktorer påverkas upplevelsen av olika instrument samt hur barn och 

ungdomar väljer instrument, min slutsats är att om det ges en möjlighet för elever att själva få 

se och höra hur olika instrument låter, ger det mer trovärdig uppfattning om instrumentet än 

vad som kan visas i media och andra sociala miljöer som familj och andra barn och 

ungdomar.  

3.4 Förankringar i lagar och förordningar 

I ämnesplanen för musik säger (Skolverket, 2011) att ”Undervisningen ska också ge eleverna 

möjlighet att genom sitt musikutövande aktivt bidra till ett rikt kulturliv i samhället.” (s. 1) 

För att inkludera det diatoniska munspelet likaväl som andra instrument, är det en bidragande 

faktor om eleverna får kännedom om dess typiska stildrag och möjligheter.  Skolverket (2011) 

säger även att eleverna ska få möjlighet att öka sin förmåga att analysera olika valmöjligheter.  

Enligt min tolkning, bör skolan hjälpa till med att göra det möjligt, om en elev har intresse att 

vilja lära sig mer om det diatoniska munspelet.  

Läroplanen för gymnasieskolan menar (Skolverket, 2011) under examensmål för det estetiska 

programmet att ”Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både 

individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att 

kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel.” (Skolverket, 2011). Lgy11 

uttrycker att under rubriken Elevernas ansvar och inflytande att: ”Skolans mål är att varje 
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elev. Aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.” (s.12). 

Valbarhet och inflytande över utbildningen är med andra ord en del av elevernas rättigheter i 

skolan. 

Skollagen (SFS 2010:800) säger i det 15e kapitlet under den andra paragrafen att 

”Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas 

förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa 

kunskaper.” (Skolverket, 2011). Kopplat till föreliggande studie innebär det att utbildningen 

ska formas så att den främjar tillämpning av kunskap om munspel. Min uppfattning om 

musikundervisning är att kunskap, om till exempel olika musikstilar, utgör en central del i 

undervisningen. Om lärare medvetet eller omedvetet exkluderar vissa delar på grund av egen 

okunskap, uppstår ett problem som bör hanteras. Skollagen säger även under det tredje 

kapitlet under den andra paragrafen att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” 

(s.12). Skolan har ett krav att eleverna ska få det stöd som krävs för att de ska utvecklas så 

långt som möjligt efter egna förutsättningar. Skolverket (2011) skriver att ett av 

examensmålen för det estetiska programmet är att: ” Eleverna ska få möjlighet att reflektera 

över och öka sin förståelse av kvalitet och kommunikation genom diskussion om egna och 

andras arbeten.” (s.43). Genom att eleverna får lära sig att diskutera och kommunicera för en 

språklig utveckling och förståelse, bidrar till en möjlighet till att eleverna kan på ett 

självständigt sätt uttrycka egna åsikter kring konstnärliga aspekter.  

 

4. Metod 

I metodkapitlet redovisas vilken metod som har använt i undersökningen. Kapitlet beskriver 

hur studien har gått tillväga från att samla information, till att genomföra intervjuerna och 

analysera materialet med koppling till den teoretiska utgångspunkten.  

4.1 Kvalitativ ansats 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats, den kvalitativa ansatsen sågs som mest 

relevant, då studien fokuserar på enskilda personers resonemang kring det diatoniska 

munspelets status. Rennstam och Wästerfors (2015) säger att den kvalitativa metoden är 

skapad för att förstå sociala interaktioner om vad olika fenomen betyder i det sammanhang 
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som de skapas. Den kvalitativa ansatsen beskriver Nyberg och Tidström (2012) som att 

”Kvalitativa ansatser kan syfta till att förstå uppfattningar, upplevelser och avsikter” (s. 125). 

Den kvalitativa ansatsen i detta fall utkristalliserade sig mot föreliggande studies 

forskningsfrågor, med att kunna förstå vad två olika grupper har för uppfattningar kring olika 

möjligheter och svårigheter med att inkludera det diatoniska munspelet.  

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver en dragning till att använda sig utav ett kvalitativt 

material kan vara att ”Man har på känn att saken inte är färdigundersökt och att man själv har 

något att tillföra” (s. 15). Den kvalitativa forskningsintervjun är en metod som för att kunna 

undersöka hur världen eller ett visst fenomen ser ut genom undersökningspersonernas 

synvinklar, med hjälp av informanters erfarenheter kunna framställa deras syn på den levda 

världen (Kvale och Brinkmann, 2014). Fördelen med att genomföra kvalitativa intervjuer är 

att jag som forskare kan vara flexibel och därmed kunna följa upp olika frågor och svar med 

följdfrågor som uppkommer vid intervjusituationen. Nackdelen med att genomföra intervjuer 

är att det tar mycket tid att genomföra, samt att det går åt mycket tid som måste läggas på 

transkriberingsarbetet. (Bell, 2006).  

4.2 Urval 

I föreliggande studie har jag valt att genomföra intervjuer med två olika grupper, för att jag 

anser det vara den bästa vägen för att söka svar på studiens frågeställningar. Med två olika 

grupper, innebär det att olika urvalskriterier har konstruerats för dem. För att kunna söka svar 

på studiens frågeställningar, utformades urvalskriterierna efter vad jag ansåg vara lämpliga 

mot frågeställningarna.  

Munspelare: 

• Använder munspel som sitt huvudinstrument. 

• Har spelat munspel i minst två år. 

• Spelar eller har spelat munspel i ett band eller ensemble.  

Musiklärare: 

• Arbetar som lärare inom gymnasieskolan på det estetiska programmet. 

• Har arbetat med musik på gymnasial nivå under minst fem år. 

• Arbetar eller har arbetat med instrumentallektioner. 
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4.3 Avgränsningar 

För att studien ej skulle bli för stor gentemot den tid som var disponibel, gjordes en 

avgränsning som innebar att välja tre informanter i gruppen munspelare och två informanter i 

gruppen musiklärare. Då studien var riktad mot munspelets status och vilken relation  

munspelet har till dagens skolverksamhet, var min avsikt att samtala med personer som var 

insatta i det aktuella instrumentet. Med mer tid att utnyttja, skulle fler informanter ha 

tillfrågats och då lika många musiklärare som munspelare. Bengtsson, (1998) skriver att: 

”Ofta avgörs även antalet intervjupersoner av den tid och de resurser som finns för att 

genomföra en undersökning. Även i detta sammanhang kan man förespråka mindre antal 

intervjuer och djupare analys av dessa.” (s. 47). 

4.4 Presentation av informanterna 

I studien genomfördes intervjuer med fem olika personer, två musiklärare som undervisar på 

ett estetiskt program inom gymnasiet och tre instrumentalister som spelar munspel som 

huvudinstrument.  

Den grupp som innehåller instrumentalister med munspel som huvudinstrument kallas för 

grupp 1, och den grupp som innehåller musiklärare kallas för grupp 2. Detta för att kunna 

separera de olika intervjusvaren och kunna jämföra vad de olika grupperna svarade på 

intervjufrågorna. 

4.4.1 Grupp 1: 

Munspelare A: Har spelat munspel i 27 år och spelar för tillfället munspel i två olika typer av 

ensembler. Munspelare A har tagit lektioner i munspel och gör det fortfarande. 

Munspelare B: Har spelat munspel i 22 år och spelar för tillfället i ett band med blues och 60-

tals rockinriktning. Munspelare B har tagit en munspelslektion under senare år. 

Munspelare C: Har spelat munspel i cirka 14 år och spelar i många olika konstellationer. 

Munspelare C har studerat munspel i sex år.  

4.4.2 Grupp 2: 

Musiklärare D: Arbetar som musiklärare på ett estetgymnasium, och har varit verksam som 

lärare inom musik i 23 år. Musiklärare D undervisar inte i instrumentallektioner för tillfället, 

men har gjort det tidigare. 
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Musiklärare E: Arbetar som lärare på ett gymnasium i ämnet musik, men undervisar även i 

matematik, och har varit verksam som lärare inom musik i 23 år. Musiklärare E undervisar i 

instrumentallektioner. 

4.5 Genomförande  

Till en början konstruerades en lista med ett 30-tal möjliga personer som skulle kunna 

involveras i undersökningen Därefter skapades ett kontaktnät genom mailkorrespondens till 

de önskade informanterna, där jag skrev vad jag arbetar med och frågade om de hade av 

intresse att ställa upp på en telefonintervju. En av informanterna svarade ej, vilket resulterade 

en ny informant som stod på min tidigare gjorda lista. Därefter svarade samtliga informanter 

att de kunde ställa upp, och vi bestämde ett datum och en tid då jag kunde ringa upp dem.  

För att kunna bygga intervjufrågorna på en stadig grund och på så sätt ha möjlighet att uppnå 

studiens syfte, påbörjades formulering av frågor som skulle ställas till informanterna. De 

frågor som formulerades fram sorterades i tre delar: 

• Frågor som riktar sig till munspelsgruppen. 

• Frågor som riktar sig till musiklärarguppen. 

• Frågor som berör båda grupperna. 

Efter sorteringen undersöktes vilka frågor som stämde mest överens med arbetets syfte. Då 

intervjuerna skulle ske med två olika grupper av personer, var en ambition att inkludera frågor 

som kunde ställas till båda grupperna, liksom frågor som belyser samma aspekter, men utifrån 

de olika gruppernas synvinklar, för att kunna jämföra de olika gruppernas svar. 

4.6 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver etik som att människor inte kan ha en etik utan att vara 

medveten om den och utan ha reflekterat över den. När termen etik används, syftas det till en 

slags teori kring moral (s. 15). I relation till föreliggande studie gjordes en reflektion över 

vilka etiska och moraliska ställningstaganden som behövde hanteras dels gentemot studien, 

och dels gentemot informanterna.  

Vetenskapsrådet (2011) beskriver även etikens mening som ”Både etiken och moralen består 

av normativa antaganden som säger vad som är gott eller ont och som rekommenderar eller 

förbjuder olika beteenden.” (s. 16). För att förhålla mig till dessa antaganden om etik och 

moral valde jag att anpassa de etiska utgångspunkterna på följande sätt: 
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• Anonymitet: Jag har i studien tagit bort deltagarnas namn och kallar dem istället för 

munspelare A, B och C och musiklärare D och E. Detta har genomförts konsekvent 

genom hela arbetet. 

• Ärlighet: Jag har frågat om deltagarna om samtycke vad gällde att göra en inspelning 

av våra samtal. Dessutom har jag underättat informanterna om att inspelningen 

kommer att användas i undersökningssyfte och ingenting annat. 

• Tydlighet: Jag har gett tydliga instruktioner vad gäller vad undersökningen går ut på 

och vilken typ av frågor jag kommer att ställa. 

• Försäkran: Informanterna har blivit försäkrade och underättad om, att de kommer att 

vara anonyma i min undersökning.  

Genom att förhålla mig som forskare enligt dessa riktlinjer, anser att jag mig bemött 

informanterna med ett ärligt och etiskt korrekt förhållningsätt. Med informanternas samtycke 

gällande ovanstående punkter har studien genomförts utan etiska eller moraliska problem. 

4.7 Pilotintervju 

För att säkerställa att undersökningens intervjufrågor var formulerade på ett begripligt sätt för 

informanterna genomfördes två pilotintervjuer med två nära bekanta. Pilotintervjuerna 

genomfördes på det sätt som var planerat för studiens informanter genom telefonintervju som 

spelades in med en zoom. Därefter gjordes en ytlig analys av intervjusvaren. Pilotintervjuerna 

gav mig själv träning i, hur man går tillväga som intervjuare och uppmärksammade mig på 

vad som kan gå fel (Nyberg & Tidström, 2012). Resultatet av pilotintervjuerna visade att två 

av intervjufrågorna behövde omformuleras för att vara mer begripliga, samt att jag i själva 

intervjusituationen behövde vara mer avslappnad och lugn för att kunna fokusera på samtalet.  

4.8 Intervju 

Studien genomfördes med intervjuer, med öppna frågor som metod för att samla in data. Då 

studiens frågeställningar var, olika synvinklar på vilka möjligheter och svårigheter det finns 

med att inkludera det diatoniska munspelet. Åsberg (2001) understryker vikten av skilja 

metoden från det fenomen som forskare söker kunskap om. Åsberg säger även att 

”Kunskapen vid empiriska undersökningar skapas således genom att olika metoder, 

datainsamlande förfaringssätt, upprättar data som speglar olika egenskaper hos de fenomen 

man är intresserad av” (s. 274). Bengtsson (1998) menar att ”Genom intervjun blir det möjligt 

för forskaren att se och förstå världen ur de intervjuades synvinkel” (s. 20). För att få ett bra 
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resultat, bör metoden anpassas efter vad som anses ge ett bra resultat, och intervjufrågor 

ställas på ett sådant sätt att informanterna gavs möjlighet att ge sin egen bild av sina svar. 

Intervjuerna inleddes med att förbereda en högtalare som kopplades in i en telefon, och 

placering av en mikrofon mellan mig och högtalaren, för att kunna spela in samtalen med 

informanterna. Alla informanter intervjuades enskilt. En av informanterna fanns på den plats 

där jag befann mig, vilket gjorde att jag intervjuade denne personligen, men proceduren för 

intervjun, såg ut på samma sätt som telefonintervjuerna. Det första som skedde under 

intervjuerna var att jag berättade hur intervjun skulle gå till, sedan frågades informanterna om 

de accepterade att bli inspelade. Jag förklarade att inspelningen skulle enbart användas i mitt 

arbete och ej på något annat sätt. Fördelen med att spela in är att jag som intervjuare enklare 

kan fokusera på vad informanterna säger. Dessutom gavs möjligheten att kunna lyssna på 

inspelningarna i efterhand för att kunna transkribera och bearbeta deras svar (Bengtsson, 

1998).  

När alla intervjuer var genomförda insåg jag att svaren ej var tillräckliga för studiens resultat. 

För att kunna komplettera detta formulerades ytterligare fyra frågor som informanterna fick 

svara på skriftligen och skicka tillbaka. Anledningen till att de fyra kompletterande frågorna 

gjordes skriftligen berodde på tidsbrist och tillgängligheten av informanterna. 

4.9 Transkribering och sammanställning 

När intervjuerna var genomförda, skapades separata mappar till dem för att få en säker och 

lättsammare arbetsmiljö. Transkriptionsarbetet inleddes med att lyssna mening för mening, 

och skriva ner i ett dokument vad som sades. Då det uppkom pauser eller att någon stakade 

sig, användes tre punkter som tecken (...) Om det i transkriptionerna förekommer ord som inte 

går att urskilja eller att ljudet avbryts på något sätt, antecknades det som (Ohörbart) (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I några fall har det förekommit samtal av privat karaktär, det har markerats 

i parentes och i kursiv stil.  

Transkriptionerna skrevs i skriftspråk och inte i dialekt eller slangspråk för att lättare kunna 

visuellt se vad som faktiskt samtalet kom fram till, dessutom för att avidentifiera 

informanterna (Nyberg & Tidström, 2012). Efter transkriptionsarbetet skapades en tabell för 

varje intervju, där en sammanfattning av intervjufrågorna med svar skrevs ner, detta som en 

del av analysmetoden. Till resultatdelen plockades det som ansågs vara relevant för studien ut, 
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och svaren omformulerades till mer läsbara meningar, detta gjordes av respekt mot 

informanterna.  

4.10 Validitet och Reliabilitet 

Vetenskapsrådet (2011) uttrycker att: ”När den totala forskningskvaliteten bedöms, kan man 

inte bortse från någon egenskap. Kvaliteten bedöms efter de sammantagna egenskaperna 

originalitet, extern och intern validitet, precision och etik.” (s. 24). Med validiteten avses i det 

vardagliga språket att behandla giltighet och sanning, och att garantera att en undersökning 

verkligen mäter och undersöker det den ska mätas och undersökas. Reliabiliteten hänvisar till 

resultatets tillförlitlighet och dess möjlighet att ge samma resultat vid olika tillfällen under i 

övrigt liknande omständigheter (Bell, 2006). Utan en validitet och reliabilitet kan inte en 

studie menas som trovärdig eller kunna ge ett tillförlitligt resultat (Kvale & Brinkmann, 

2014). I denna studies arbete med att förhålla sig till validitet och reliabilitet, var en stor 

utmaning att som forskare förhålla sig neutral under bearbetning av materialet, det innebär att 

jag som forskare behöver gå ur sin personliga roll även om hen har ett intresse för det ämne 

som studeras och sträva efter att hålla sig på en neutral plattform och vara transparent. För att 

förhålla mig neutral till föreliggande studie har jag som forskare gått ur min personliga roll 

som instrumentalist och låtit materialet styra, istället för att jag skulle styra materialet. Jag har 

beskrivit studiens analysmetod samt hur jag ställt mig till de forskningsetiska principerna. 

4.11 Analys 

I arbetet med analys av studiens data, valdes att utgå ifrån innehållsanalysmetoden. Nyberg 

och Tidström (2012) beskriver innehållsanalys som: ”Den kanske vanligaste analysmetoden 

för kvalitativa data på magisternivå, är innehållsanalys som bygger på systematisk gruppering 

av text. Idén med metoden är att mängden material reduceras genom att man går från enskilda 

uttalanden till större helheter, grupper eller klasser. Man sammanför flera utsagor under olika 

grupper/klasser.” (s. 135) För denna undersökning var tanken att innehållsanalysen kommer 

att kunna ge studien intressanta svar och data. 

Nyberg och Tidström (2012) tar upp att innehållsanalysen får kritik för att inte vara tillräckligt 

djupgående och utelämna relevanta delar ut intervjuer, Nyberg och Tidström understryker 

även att för att undvika misstag eller att arbetet ska klassas som ytligt: ”För att öka 

tillförlitligheten med resultaten är det därför viktigt att forskaren noggrant beskriver hur 

innehållsanalysen har gjorts.” (s. 136) För att bemöta den kritiken förklaras analysmetoden på 

ett noggrant sätt och vad jag har fokuserat på. Analysarbetet började med ett flertal läsningar 
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av transkriptionerna och därefter följde en sondering av vad som ansågs vara relevant för 

studien. Därefter för att på ett bra sätt kunna få fram gemensamma påståenden och svar att 

analysera, användes en färgläggning av de svar som ansågs var gemensamma. Efter ett flertal 

analysrundor och färgläggningar utkristalliserade det sig ett flertal teman som låg till grund 

för följande resultatkapitel. 

 

5. Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens resultat i form av olika teman: Genre, Verktyg för lärande, 

Samspel och lärande och till sist Språk. De olika temana är skapade utifrån analysarbetet med 

fokus på det sociokulturella perspektivet och beskriver hur och vad informanterna pratar om 

kring gällande de olika temana. Tillsammans fyller temana studiens syfte och frågeställningar.  

5.1 Möjligheter och svårigheter  

Då studiens syfte var att belysa möjligheterna och svårigheterna med att inkludera det 

diatoniska munspelet i undervisningen inom det estetiska programmet på gymnasieskolan, är 

resultatet baserat på analyser och tolkningar av transkriptionerna, om olika aspekter gällande 

vad som berör möjligheter och svårigheter utifrån de teman som framkom i analysarbetet. 

5.1.1 Genre 

Genretillhörighet har en stark påverkan på vad musikutövare kan känna sig mer eller mindre 

bekväma med att spela. I denna studie visade resultatet att den genre som informanterna, i de 

flesta fall, började med att lyssna på var en genre de idag känner sig ha mest erfarenhet av och 

kännedom om. 

Samtliga informanter inom munspelsgruppen är kopplade till bluesmusiken, och känner sig 

mest erfarna vad gäller att spela blues. Jämfört med musiklärarnas svar gällande vad som 

känns mer eller mindre bekvämt att spela, är deras svar inte lika specifikt riktade mot en 

musikstil. Musiklärargruppen är mer genrebred i vad de säger sig är bekväm med att spela. 

Munspelare A säger att: ”Med mest bekväm om man tänker det som är enklast och där jag 

känner mig i en säker zon, så är det blues. Det var det jag började med och har lagt ner 

mycket tid på det.” Att lägga ned tid på ett instrument menar informanterna att det kan vara en 

faktor som har påverkat antalet av undervisande lärare inom det diatoniska munspelet, det vill 

säga att det är få som har lagt ner mycket tid på att lära sig att spela diatoniskt munspel, och 
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ännu färre som  har genomgått en musikutbildning med diatoniskt munspel som 

huvudinstrument. Munspelare A svarade på frågan om vad det kan bero på att det idag finns 

ett mindre antal lärare på munspel jämfört med andra instrument: ”Jämfört med många andra 

instrument, så finns det relativt få som har satsat mycket tid på instrumentet.” En svårighet 

med att inkludera munspel i undervisningen i skolan idag skulle med andra ord kunna vara att 

det finns för få utbildade munspelslärare i Sverige. 

Samtliga informanter uttrycker att det diatoniska munspelet passar väldigt bra till 

bluesmusiken, men hur väl ett diatoniskt munspel passar in i andra genres råder det delade 

meningar om. Under intervjuerna visade det sig att synen på det diatoniska munspelet har 

med olika aspekter att göra, som till exempel att någon inte har hört det diatoniska munspelet 

i en viss typ av genre, och att det därför kan kännas mindre naturligt att inkludera munspelet i 

just den genren. Munspelare A säger att ”Det är både och, jag har svårt att höra munspel i 

punk eller metal till exempel, men det är för att jag själv inte har hört det.” Musiklärare E 

menar att en anledning till att någon kan ha svårt att höra det diatoniska munspelet i vissa 

genrer kan ha att göra med gamla förutfattade meningar. Musiklärare E säger ”Ja, av gammal 

vana möjligen. Jag har för tillfället svårt att föreställa mig munspel i renässansmusik, jämfört 

med blues till exempel.” 

En möjlighet vad gäller att kunna öka genrekunskapen är enligt en stor del av informanterna 

att lärare bör ägna tid åt att praktiskt lyssna på olika musikstilar och genres. Musiklärare E 

svarade: ”Jag tror att man måste spela saker för elever, och det försöker jag att göra ganska 

ofta, men det är svårt för det bemöts på olika sätt.” Att kreativt lyssna på olika musikstilar och 

instrument menar musiklärare E öppnar elevernas sinne för musiken. Musiklärare E säger sig 

själv ha ett öppet sinne för att kombinera olika instrument. Musiklärare D instämmer med att 

det intressanta sker när olika instrument kombineras i olika musikgenre. Musiklärare D: ”Jag 

tycker att det är kul med att musik och instrument möts, där man inte tror att de ska mötas, det 

är ju då det blir intressant.” Ur musiklärarnas perspektiv verkar det inte främmande att 

inkludera det diatoniska munspelet i olika typer av musikundervisning.  

Munspelare A och C hävdar att det diatoniska munspelet har flera olika roller att fylla i en 

ensemble och därmed kan ingå i olika genres på grund av valmöjligheter gällande spelteknik 

och ljud. Munspelare C svarade: ”Ett diatoniskt munspel kan med hjälp av stämmor, ligga i 

bakgrunden och fylla samma funktion som en hammondorgel till exempel. Man kan 

understödja gitarrer, och göra olika typer av effekter. Man kan svara mot sången, och vara 
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med i rytmsektionen. Det går att spela akustiskt, och framförallt så kan man spela genom en 

förstärkare.” Genom att det finns olika speltekniker för det diatoniska munspelet, är det en 

bidragande faktor till att kunna inkluderas i olika musikstilar. De olika spelteknikerna kan ses 

som olika verktyg att använda vid musicerandet, för att lära sig de olika spelteknikerna kan 

det krävas under instrumentalundervisningen olika verktyg för lärande.  

5.1.2 Verktyg för lärande 

När informanterna pratar om vad jag har tolkat som verktyg för lärande i transkriptionerna, 

nämns det olika sammanhang. Det kan konstateras att verktyg för lärande kan utgöras av 

många olika faktorer och finnas under olika parametrar, som till exempel, drivkraften till att 

musicera, kan ses som ett verktyg för lärande. Andra verktyg för lärande är auditiva, visuella 

och kinestetiska hjälpmedel som lärare bör använda sig av. 

Munspelare A pratar om som tidigare nämndes, att känna sig i en säker zon när hen spelar 

bluesmusik, detta för att hen har lagt ner mycket tid på det. Att även lägga ner tid på sitt 

instrument nämner munspelare C när hen berättar om vad som är mest bekvämt att spela. 

Munspelare C säger att: ”En annan sak som är viktig för själva drivkraften är också att man 

spelar det som man själv tycker är roligt” Att spela musik som en musiker själv känner någon 

form av tillfredställelse med att spela är ett fruktbart verktyg för lärande och kan även haen 

stark påverkan på den egna drivkraften att musicera. Munspelare B beskriver sin egen 

drivkraft till att musicera som en inre frid och att den även när hen spelar med andra. Själva 

glädjen av att spela med andra och samarbetet mellan musiker instämmer munspelare C med 

när hen pratar om vad som påverkar drivkraften till att musicera. Musiklärare D anser också 

att själva samarbetet med andra spelar en stor roll, även då att drivkraften för att musicera till 

en stor del beror på själva skapandet som kommer av att musicera med andra. Munspelare C 

säger även att ljudet på scenen spelar en stor roll, både att ljudet är bra på scenen och att det 

hörs bra ut till publiken. 

Samtliga informanter i munspelsgruppen har lärt sig att spela, till en början, genom att lyssna 

på musik och att försöka härma det de hör. För munspelare A och C lade det grunden till 

framtida lektioner med lärare. Munspelare B använder sig fortfarande vid genomförandet av 

studien av att lyssna och härma för att lära. Den gehörsbaserade inlärningsmetoden är ett 

verktyg informanterna i munspelsgruppen har gemensam erfarenhet av. En viktig aspekt att 

tänka på som undervisande musiklärare är att kunna använda både auditiva, visuella och 
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kinestetiska möjligheter för att kunna ge eleverna de verktyg som de kan tänkas sig för sin 

egen utvecklingskurva.    

När samtliga informanter pratar om möjligheten med att kunna studera diatoniskt munspel 

inom skolverksamhet, är de överens om att det måste finnas en kompetent lärare som har 

kunskap om det faktiska instrumentet, som därmed  kan visa elever själva instrumentet är och 

vad som är möjligt att göra med instrumentet. Musiklärare D säger: ”För det första måste de 

upptäcka vad det är för någonting. Och att någon förevisar om vad det är, och visa på bredden 

som instrumentet har. Det är ju mycket mer än vad man tror.” Att läraren själv är kunnig inom 

sitt område utgör även det en viktig aspekt. Munspelare C säger: ”Skulle det finnas en 

inspirerande och duktig munspelslärare, så tror jag definitivt att folk skulle lockas av det.” 

Musiklärare E fyller i med att lärarkompetens är avgörande för kvaliteten på det som föregår i 

skolan. Musiklärare E föreslår mer instrumentdemonstrationer inom skolan. Båda 

informanterna i musiklärargruppen understryker att musiklärare kan visa olika musikexempel 

från olika epoker och stilar för att påvisa vilka möjligheter som finns gällande genre och 

instrument. 

Ett verktyg för lärande är enligt analysen, att pedagoger skapar förutsättningar för lärande. 

Problemet med att skapa förutsättningar för att inkludera det diatoniska munspelet i 

undervisningen, är enligt samtliga informanter att musiklärare inte har någon större kunskap 

om det faktiska instrumentet. Musiklärare D understryker att den visuella aspekten gör det 

svårt för det diatoniska munspelet att ha samma förutsättningar som till exempel piano eller 

gitarr. Musiklärare D uttrycker: ”Du kan aldrig se avstånden mellan olika toner på samma sätt 

som på ett piano eller en gitarr om du t.ex. jobbar med musikteori. Det har dessutom inte 

samma vida omfång.” Munspelare A fyller i att piano och gitarr dessutom ger större 

möjligheter när det gäller att kunna spela ackord. Däremot kan musiklärare enligt analysen 

skapa förutsättningar för att inkludera det diatoniska munspelet i undervisningen, genom att 

välja låtar där det diatoniska munspelet är enkelt att spela. Munspelare A säger: ”Bortsett från 

det så tror jag att den optimala situationen är låtar inom Blues, Country, Rock, Pop & Soul 

som inte har så komplicerad harmonik.” Munspelare B säger att hen inte har gjort något 

speciellt för att skapa förutsättningar för det diatoniska munspelet.: ”Jag har nog inte gjort 

speciellt mycket för att skapa bättre förutsättningar, däremot har jag gjort ett antal ungdomar 

sugen att prova. Samt lärt ut till en som verkligen ville.” Att visa hur ett instrument låter för 

elever är enligt informanterna ett sätt att skapa en form av förutsättning för ett instrument. Om 
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lärare inte känner till hur ett instrument låter eller vilka möjligheter det har, kan de heller inte 

på ett självklart sätt inkludera instrumentet i undervisningen. 

5.1.3 Samspel och lärande 

För att en gymnasieskola ska kunna erbjuda studier för ett diatoniskt munspel, är samtliga 

informanter överens om att det krävs en kompetent lärare som kan undervisa i det. Samtliga 

informanter i munspelsgruppen är dessutom överens om att: vad som faktiskt går att göra och 

är applicerbart med det diatoniska munspelet sitter i hur duktig munspelaren är och vilka 

eventuella begränsningar utövare av ett diatoniskt munspel upplever. För att elever ska kunna 

ha möjlighet att upptäcka vilken funktion det diatoniska munspelet har i en ensemble, skulle 

läraren till exempel själv kunna spela tillsammans med eleverna i en ensemble under någon 

lektion. Genom samarbetet mellan läraren och eleverna får eleverna möjlighet att tillsammans 

lära sig hur ett diatoniskt munspel kan låta. 

Munspelare A nämner hur en svårighet med att inkludera det diatoniska munspelet i olika 

musikstilar i ensembleundervisningen skulle kunna se ut om en elev som skulle spela ett 

diatoniskt munspel under en ensemblelektion. Inkluderingen skulle då kunna se ut på samma 

sätt som för en elev som spelar saxofon. Munspelare A uttrycker det på följande sätt: ”Det 

skulle även med saxofon ge läraren ett dilemma, om man skulle spela en metallåt till exempel. 

Men där man kan använda en saxofon till exempel, så kan man använda ett munspel.” Det kan 

vara en viktig punkt för den verksamma läraren att inte vara rädd för att inkludera instrument 

som hen inte själv har kunskap om i olika musikstilar. Eleverna skulle själva kunna få arbeta 

sig fram till vad som skulle kunna låta mer eller mindre bra och närma sig den kunskapen 

tillsammans. 

En viktig faktor för att en elev ska kunna utvecklas i sitt musicerande, säger munspelare C och 

musiklärare D att man skapar tillammans med andra genom att faktiskt musicera tillsammans, 

och att varje elev ska känna att de har en bra kontakt med de musiker som de spelar med. När 

allt fungerar på scenen upplevs drivet och glädjen i att musicera. Munspelare C säger: ”Det 

blir som att man kopplar bort verkligheten” Detta är en viktig aspekt för gymnasiala studier i 

musik, att elever tillsammans får arbeta fram en bra kontakt med de som de spelar med och på 

så sätt få möjlighet att utveckla det egna konstnärliga drivet tillsammans med andra.   

Under frågan om, på vilket sätt själva musikeridentiteten spelar roll för eleverna, gav samtliga 

informanter ett gemensamt svar, att den har någon form av betydelse när det kommer till 
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ensembleundervisning. Musiklärare E svarade: ”Det tror jag är en aspekt som kommer tidigt. 

Det kan vara ett led i utvecklingen och en drivkraft. Kan även vara en illusion och en smula 

kontraproduktivt. Men tror det positiva effekterna överväger.” Att eleverna själva får 

identifiera sig som gitarrist eller basist i själva undervisningen säger munspelare A, kan vara 

helt avgörande för många. En viktig del inom identitetsutvecklingen är att läraren arbetar för 

att stärka identiteten hos eleverna på ett bra sätt. Hur arbetet med att stärka elevernas 

musikeridentitet svarade musiklärare D att: ”Man måste ge plats i olika ensembler för 

elevernas olika instrument. Arra låtar på deras nivå och ha en bra progression i materialet som 

stärker elevernas känsla att de klarar det och samtidigt ge utmaningar för utveckling.”. 

Musiklärare E pratar om att musiker bör exponera varandra för olika typer av musik, och 

arbetar själv i ensemblesituationer med kreativt lyssnande. Att tillsammans lyssna på olika 

musikstilar och analyserar vad som gör en viss musikstil eller ett instrument speciellt, skulle 

kunna bidra till utveckling hos eleverna. Med hjälp av varandra skulle eleverna kunna lyssna 

och påvisa vad de själva upplever som mer eller mindre bra med vad de hör. Munspelare C 

nämner att: ”Det finns artister som har visat enligt mig en dålig sida av munspelet, där det inte 

handlar om att faktiskt öva på instrumentet, utan att det finns ett instrument som heter 

munspel, och man tutar i det.” Om en elev inte vet hur ett diatoniskt munspel skulle kunna 

låta i olika sammanhang, skulle hen genom exponering av andra och ett kreativt lyssnande, 

kunna lära sig hur det diatoniska munspelet kan låta i olika musikstilar eller vilka möjligheter 

det skulle kunna bidra med i en ensemble. Dessutom skulle eleverna utveckla deras förmåga 

att kunna argumentera för vad som de tycker låter bra och vad de tycker låter mindre bra.  

5.1.4 Språk 

En stor del i utbildning och undervisning utgörs av den språkliga faktorn, detta inte minst 

inom musikutbildningen. Det musikaliska bidrar i hög grad till musikalisk utveckling och 

musikaliskt lärande. Det handlar både om kommunikation genom specifika musiktermer och 

kommunikation via själva musicerandet.  

Under intervjuerna var det möjligt att konstatera att samtliga informanter i munspelsgruppen 

spelar i någon form av ensemble eller band som är riktade mot en specifik genre. Även 

generellt för munspelsgruppen är att de känner sig mest bekväma med att spela bluesmusik, 

och är därmed är vana vid att använda det tonspråket med grund i erfarenhet. Det innebär 

även att de tillägnat sig en större kunskap och erfarenhet genom kommunikation i den 

specifika genre de känner sig bekväma med att spela. 
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Att det diatoniska munspelet kan anses passa bättre i till exempel bluesmusiken hävdar 

munspelare B har med tekniska faktorer att göra. Men munspelare C uttrycker istället att: 

”Har man bara koll på kvintcirkeln, och vet vilka karaktärer olika positioner har, så skulle jag 

inte säga att det finns genres som inte går att spela på ett diatoniskt munspel.” Både 

munspelare A och C uttrycker att det finns exempel på att det går att använda det diatoniska 

munspelet i fler genres, men att det har att göra med hur duktig eleven är på att spela. Ju 

svårare harmoniken blir desto svårare blir det att spela på ett diatoniskt munspel. För att det 

vara möjligt att inkludera ett diatoniskt munspel är det i mitt tycke viktigt att lärare har någon 

form av kunskap om vad det diatoniska munspelet har för möjligheter för att kunna inkludera 

det.    

Samtliga i musiklärargruppen har spelat tillsammans med en diatonisk munspelare i någon 

form, och har varit med om att elever har visat ett intresse för att vilja studera det, med olika 

resultat. Musiklärare E berättade att det ej fanns någon tillgänglig lärare som kunde undervisa, 

men musiklärare D berättade att det fanns en lärare som kunde undervisa för de elever som 

ville studera diatoniskt munspel. 

Informanterna i musiklärargruppen är överens vad gäller vikten av att det ska vara roligt när 

de skapar utifrån den grupp de arbetar med och att det är roligt då instrument möts där man 

tror att de inte ska mötas. Musiklärare E uttrycker det som: ”Jag har personligen inget 

problem med att kombinera udda instrument. Jag tycker att man inte kan veta om det passar 

eller inte, om du inte har provat.” Genom att prova nya kombinationer av instrument och att 

låta eleverna tillsammans få välja och undersöka hur och vad som är möjligt att göra 

musikaliskt i en ensemble skapar utveckling för eleverna i det musikaliska språket.  

En aspekt som enligt resultatet visar sig vara viktig för hur synen på olika instrument och 

genres bemöts, är hur lärare pratar om det faktiska instrumentet eller förevisar om hur det 

används. Om en lärare ger en egen personlig åsikt om hur hen tycker att en genre eller 

instrument bör låta eller fungerar i en viss musikstil, kan det vara lätt att den åsikten överförs 

till eleverna utan att de själva har valt att tycka så. Munspelare B uttrycker att många  musiker 

i världen anser att munspel och saxofon fungerar bra som påläggsinstrument, men att de inte 

utgör lika viktiga faktorer i en ensemble som till exempel trummor, bas och gitarr. Om man 

istället skulle välja att prata om olika instruments möjligheter och fördelar och påvisa vad som 

faktiskt går att göra, och vilka språkliga möjligheter de kan tillföra, är min tro att det skulle 
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kunna bli ett större antal elever i de instrument som det idag är ett mindre antal elever som 

studerar. 

5.2 Sammanfattning av resultat 

För att kort sammanfatta studiens resultat kan en tydlig aspekt framhävas vad gäller 

möjligheter och svårigheter med att inkludera det diatoniska munspelet. Den viktigaste faktor 

resultatet pekar mot är att det bör finns en lärare som kan själva instrumentet och därmed på 

ett bra sätt kan förevisa för eleverna vad som är möjligt att göra. Om musiklärare har den 

kompetensen som krävs för att kunna förevisa ett diatoniskt munspelets möjligheter i olika 

former, kan läraren även visa på de möjligheter som finns med att inkludera i det här fallet, 

munspelet i en ensemble. Dessutom har det visats sig att det i skolan ska finnas kompetenta 

lärare som arbetar med att ge eleverna verktyg för att kunna utvecklas efter sina egna 

utvecklingskurvor. Läraren bör även enligt resultatet hjälpa till med att stärka elevernas 

musikaliska identitet. Då studien pekar mot att elever som musicerar ofta sätter någon form av 

betydelse i sin egen musikeridentitet, är det av vikt i sådana fall att läraren hjälper till med att 

stödja den och ger eleverna möjlighet till att utvecklas efter den identiteten utan att det kan ses 

som ett hinder för den personliga utvecklingen. Dessutom är den språkliga utvecklingen en 

viktig punkt enligt informanternas åsikter, att eleverna får utvecklas inom det musikaliska 

språket och lära sig att kommunicera via det musikaliska språket. Slutligen är en viktig faktor, 

hur lärare pratar till exempel om olika instrument och genrer. Verksamma lärare bör påvisa 

möjligheterna med olika instrument, och genom exponering av olika musikstilar kan de 

utveckla ett kreativt lyssnande och en bredare förståelse hur en musikstil eller ett instrument 

kan bidra med olika funktioner.  

 

6. Diskussion 

I detta kapitel presenteras studiens diskussionsdelar. Jag börjar med att presentera en 

metoddiskussion som redovisas i form av fyra underkategorier: Insamling av data, val av 

informanter, utformning av intervjufrågor och till sist studiens trovärdighet. Därefter följer 

arbetets resultatdiskussion som är uppställd i fyra teman: Sociokulturellt perspektiv och 

munspel, Speltekniska faktorer, Förutsättningar för lärande och Identitetsutveckling för 

musikstudenter. 
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6.1 Metoddiskussion 

Studien gjordes utifrån en kvalitativ ansats, med anledning av ett intresse över att få en 

djupare bild av reflekterande svar från informanterna. Både Kvale och Brinkmann (2014) och 

Nyberg och Tidström (2012) påpekar de negativa konsekvenserna med den kvalitativa 

ansatsen, att inte vara tillräckligt djupgående, i och med att undersökningen begränsas i de 

flesta fall, till ett fåtal informanter. Dessutom säger Kvale och Brinkmann (2014) ”Att skriva 

ut intervjuer är ingen enkel kontorssyssla, utan är en tolkande process är skillnaderna mellan 

muntligt tal och skriven text ger upphov till en rad praktiska och principiella frågor.” (s.217). 

I och med tolkningen och transkriberingen från det talade språket till det skriftliga, kan det ge 

en oklarhet i hur informanterna pratar om ett visst fenomen, då språkmelodierna påverkar vad 

informanterna kanske menar i form av ironi.  

Då min egen erfarenhet som forskare är tämligen liten, insåg jag ett fokusproblem under 

intervjuerna, då jag använde mig av anteckningar för att kunna säkerställa att 

dokumentationen skulle få med allt, då tekniska metoder kan upphöra att fungera. I och med 

att man som intervjuare fysiskt för anteckningar, samtidigt som man lyssnar på vad 

informanterna pratar om, kan fokuset på att anteckna bli för stort. Det kan vara något som är 

värt att tänka på som intervjuare, att vikten ska ligga på själva samtalet och vad informanterna 

faktiskt säger. 

6.1.1 Insamling av data 

Under sökningsarbetet av forskningar kring munspel, blev jag medveten om att det ej fanns ett 

stort utbud. Under sökningsarbetet till studien efter tidigare forskning kring det diatoniska 

munspelet visade det sig att utbudet inte var speciellt stort. Den forskning som har gjorts har 

främst varit inriktad mot specifika speltekniker och hur den fysiska aspekten påverkar vad 

som är möjligt att utföra på instrumentet. Den forskning som har gjorts inom det speltekniska 

området var ändå viktig för föreliggande studie, för att kunna ge en bild om vad det är som 

krävs för att kunna behärska instrumentets möjligheter, och därmed undervisa och inkludera 

det diatoniska munspelet. Detta även för att studien ska kunna framställa vad de olika 

forskningarna kommit fram till tidigare, som bygger denna studies underlag samt för hur 

forskningsläget ser ut idag (Nyberg och Tidström, 2012). 

Kvalitativa intervjuer får kritik för att inte vara tillräckligt vetenskapliga och att resultatet ej 

går att generalisera Nyberg och Tidström (2012). I föreliggande studie ansågs den kvalitativa 

intervjun kunna ge ett bra resultat, då undersökningen strävade efter att analysera fem olika 
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människors synvinklar av möjligheter och svårigheter kring ett fenomen, samt att under själva 

samtalet med informanterna kunna få en djupare bild av vad de faktiskt anser om de frågor 

som ställdes, istället för vad som kanske skulle kunna påvisas genom en enkätundersökning. 

Det viktigaste verktyget för en forskningsintervju är att intervjuaren är det faktiska hantverket 

som vet hur hen ska göra i en intervjusituation, att intervjuaren känner till ämnet och kan 

samtala på ett gynnsamt sätt för undersökningen (Kvale och Brinkmann 2014). Det vill säga 

att den person som intervjuar kan bedöma vad som ska frågas och kan hjälpa informanten att 

utveckla sina svar. 

6.1.2 Val av informanter 

Det är viktigt att man som forskare är noggrann i valet av informanter och är dessutom helt 

avgörande för studiens resultat, då ett misstag med valet av fel informanter kan göra att 

frågeställningen och syftet inte kan besvaras på någon punkt (Bengtsson, 1998). Då 

föreliggande studies intervjuer riktades till både munspelare och musiklärare, och listan över 

tänkbara informanter fylldes i planeringsstadiet, kände jag att det ej fanns en brist över 

informanter. Däremot insåg jag en utmaning i att sortera och välja ut vilka informanter som 

skulle kunna vara mest intressanta för undersökningen. 

Valet av antal informanter i en kvalitativ intervju menar Kvale och Brinkmann (2014) vara 

tämligen enkel: ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver 

veta”. (s.156) Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014) att antalet av informanter kan 

tenderas till att både vara för stort och för litet. Med ett för stort antal, går det inte att 

genomföra en djupare tolkning av vad intervjuerna kommer fram till, om man har för litet 

antal av informanter tenderar resultatet att inte kunna generaliseras. Under föreliggande 

studies val av informanter, ansåg jag att fem personer skulle kunna ge en möjlighet till en 

djupare analys av det som intervjuerna kom fram till. 

6.1.3 Utformning av intervjufrågor 

Under arbetet med formuleringarna av de intervjufrågor som skulle besvara studiens 

forskningsfrågor, var en ambition att skapa frågor som informanterna kunde resonera kring 

och förmedla sina olika tankar, kring de frågor som ställdes. De frågor som jag trodde skulle 

ge de mest utvecklade svaren hos informanterna visade sig i vissa fall vara korta och konsista 

svar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) krävs det en erfarenhet och kompetens inom 

intervjutekniker och avläsning av vad samtalet kommer fram till, för att kunna på ett 

gynnsamt sätt ställa andra frågor och omformulera frågorna. 
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En viktig aspekt som framkom under intervjuerna, då jag själv inte har en stor erfarenhet av 

intervjutekniken, var att genom ett aktivt lyssnande istället för ett fokus på att föra 

anteckningar av vad som skedde under samtalets gång, visade sig ge en stimulerande 

samtalsmiljö. Enligt min uppfattning resulterade samtalet utveckla en mer lugn och neutral 

stämning, än då jag hade fokus på att föra anteckningar. Att vara en aktiv lyssnare är enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) lika viktigt som att kunna ställa frågor, att intervjuaren är öppen 

för vad som händer under intervjun, genom att kunna lyssna och höra på vilket sätt en person 

svarar på de frågor som ställs. 

6.1.4 Studiens trovärdighet 

Att beskriva min undersöknings validitet och reliabilitet, är i mitt tycke fel ordval att välja, då 

validitet och reliabilitet ursprungligen är för avsikt att ge tilltro till undersökningar med 

mätbara siffror. Nyberg och Tidström (2012) skriver att ”För att bli publicerad i en bra 

tidskrift krävs inom vissa vetenskapsinriktningar att metoderna, t.ex. frågeformulären, är 

ordentligt verifierade och testade (reliabilitet) att de verkligen mäter de vad de ska mäta 

(validitet), innan de används.” (s.123) Jag skulle kanske istället välja tillförlitlighet och 

noggrannhetskrav.  

I mitt arbete med studiens trovärdighet, har jag som forskare försökt att under intervjuerna 

och hantering av material, ställa mig så neutral som möjligt till undersökningen och 

undersökningens syfte, då jag själv har intresse för detta ämne. Även om jag strävar efter att i 

full mån vara objektiv så kan det ändå finnas spår av någon form av subjektivitet i mina 

intervjuer, men min utgångspunkt i arbetet har hela tiden strävat efter att hålla mig som 

undersökare på en neutral plattform. Vetenskapsrådet, (2011) Skriver att i en snäv mening kan 

kraven på en vetenskaplig kvalitet vara uppfyllda om undersökningen kan ge kunskaper som 

ej kommit fram tidigare eller lyfter på ett nytt sätt fram tidigare företeelser och relationer. 

(s.24) 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att: belysa möjligheterna och svårigheterna med att inkludera det diatoniska 

munspelet inom det estetiska programmet i gymnasieskolan. För att kunna besvara syftet med 

studien användes följande forskningsfrågor: Vad har det diatoniska munspelet för status bland 

munspelare och musiklärare? Samt, vad kan musiklärare göra för att inkludera munspel i 

undervisningen, likaväl som andra instrument. Och finns det intresse av musiklärare att göra 

detta? Presentationen av resultatdiskussionen är uppställt i följande teman: Sociokulturellt 
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perspektiv och munspel, Speltekniska faktorer, Förutsättningar för lärande och 

Identitetsutveckling för musikstudenter. 

6.2.1 Sociokulturellt perspektiv och munspel 

Säljö (2014) menar att de olika sätt vi lär oss och inhämtar kunskap är beroende inom vilken 

tid och kultur vi lever i. Under samtal med studiens informanter och sökande efter 

bakgrundsinformation kring lärande inom det diatoniska munspelet, har jag uppfattat det som 

att, instrumentalister med munspel som huvudinstrument ofta är åtminstone till en början 

självlärda, eller har lärt sig spela via någon form av mentorskap. Om man ska se till det 

sociokulturella perspektivet har deras kunskap och utveckling tillsammans med andra i sådana 

fall skett via det faktiska musicerandet med andra musikutövare. 

Enligt Säljö (2014) befinner sig människor ständigt i förändring och utveckling, därmed 

tillsammans med andra kan människan ta till sig ny kunskap från andra och genom samspel 

med andra. Genom en ensemblesituation skulle det påbjudas en gemensam 

kunskapsutveckling för de involverande parterna i en ensemble, att inkludera det diatoniska 

munspelet i den utvecklingsfasen skulle då kunna bidra till en bredare kännedom om vilka 

möjligheter som är tillgängliga samt vilka möjligheter som ej är tillgänglig med det faktiska 

instrumentet.  

Lgy11 (skolverket, 2011) säger att eleverna ska ges möjligheten att arbeta skapande med olika 

uttrycksmedel både individuellt och i samverkan med andra elever. Både Öhman (2006) och 

Lundgren et al (2010) menar att språket har en stor nyckelfaktor i lärande och utveckling, 

genom interaktion med andra människor sker ett utbyte av kunskaper och tankar, via 

kommunikation och förmedlingen av erfarenheter, lagras nya kunskaper och erfarenheter som 

kan erfaras genom ett praktiskt görande. Linge (2013) menar att eleverna använder 

kommunikation med varandra som ett verktyg för problemlösning, och genom 

kommunikation med elevernas ensemblespel lär de sig att kommunicera med det musikaliska 

språket. Enligt musiklärare D och munspelare C är det en viktig faktor i utveckling och 

lärande inom musik, att man ska känna en bra kontakt med de personer som man spelar med 

samt i och med samarbetet av att musicera tillsammans med andra är en bidragande faktor till 

den skapande processen av en musikalisk konstnärlighet. 
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6.2.2 Speltekniska faktorer 

Enligt Ramsey et al (2013) är tungan ett av de viktigaste elementen för spelteknik inom det 

diatoniska munspelet. Då tungans position i munhålan påverkar hur en böjd ton kommer att 

låta. För att kunna undervisa om ett instrument som i detta fall inte är visuellt synligt med vad 

som händer under musicerandet, är det enligt samtliga informanter en viktig faktor att det 

finns en lärare som har kompetensen om instrumentet och därmed kan undervisa. En 

möjlighet för att kunna påvisa det diatoniska munspelets möjligheter skulle kunna vara att gå 

via den kinestetiska vägen och genom en praktiskt lära sig hur det känns när man musicerar 

med ett diatoniskt munspel (Edenhed, 2011).  

Enligt Boström och Bäckman (2006) kan man som undervisande lärare i en icke visuell 

lärandesituation, använda sig av att olika stavelser för artikulation och böjningstoner i 

undervisningen. Dessutom är en strategi enligt Boström och Bäckman (2006) att förklara hur 

ett diatoniskt munspel fungerar med hjälp av visuella hjälpmedel. Till skillnad från Edenhed 

(2011) som menar att man som lärare ej bör prata för mycket i undervisningen, utan ett fokus 

bör istället ligga på det kinestetiska, det vill säga det faktiska musicerandet. Enligt min egen 

åsikt anser jag att läraren bör använda sig av de verktyg för lärande som eleverna kan tänkas 

behöva för att utvecklas efter egen nivå, att kombinera de auditiva, visuella och kinestetiska 

läromedel som är möjliga ger eleverna en större förutsättning för lärande. i och med den 

visuella bristen som musiklärare D pratar om att, till skillnad mot ett piano, kan man inte se 

avstånden mellan tonerna lika enkelt på ett diatoniskt munspel. Detta utgör ett problem i 

inkluderingen av munspelet i undervisningen, en större tid skulle krävas för att förklara det 

som eleverna inte visuellt kan se. Munspelare A och C pratar om en möjlighet för 

inkluderingen av det diatoniska munspelet i en ensemble, att det finns många olika 

valmöjligheter i form av spelstilar och teknik vilket gör det möjligt att inkluderas i olika 

musiksituationer.  

6.2.3 Förutsättningar för lärande 

Wallerstedt och Pramling (2010) menar att, det är viktigt att lärare vågar arbeta med olika 

didaktiska utmaningar inom musik och att lärarna spelar en stor roll med att skapa 

förutsättningar och möjligheter till lärande. Enligt Zimmerman (2009) är metoderna för 

undervisning styrda av vilket undervisningsinnehåll som läraren väljer. För att skapa 

förutsättningar och möjligheter för att inkludera det diatoniska munspelet i en 

ensembleundervisning menar munspelare A att, den optimala situationen är att använda låtar 

som ej har en för avancerad harmonik. Genom att använda sig av låtar inom blues, rock och 
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country och våga låta eleverna tillsammans undersöka vad som skulle kunna fungera genom 

någon form av handledning. En förutsättning för att detta skulle vara möjligt är att eleverna 

får höra hur det skulle kunna låta genom att spela olika musikstilar för eleverna. Musiklärare 

E menar att använda sig av ett kreativt lyssnande som ett verktyg för lärande gör att man 

öppnar sitt sinne för nya saker och att man bör lägga ner tid på att spela olika musikstilar från 

olika epoker för eleverna. Problemet som uppstår enligt musiklärare E är att det bemöts på 

olika sätt hos eleverna.  

Enligt munspelare C är en viktig del av att musicera att man spelar det som man själv tycker 

är roligt. Genom att känna någon form av glädje av att musicera tillsammans med andra är 

informanterna överens om att det påverkar den egna drivkraften till att musicera. Fils och 

Fjellborg (2008) säger att det även bör synas på den verksamma musikläraren att de tycker att 

det är roligt att spela för att inspirera eleverna till att fortsätta utvecklas. Säljö (2014) menar 

att lärande och utveckling sker i samband med deltagande i sociala situationer och genom 

delaktighet arbetas det fram en erfarenhet. 

För att kunna skapa en utveckling inom det diatoniska munspelet, är det i mitt tycke och 

utifrån mina egna erfarenheter, relativt enkelt att ta sig upp på det första trappsteget i 

inlärningssituationen, men det blir betydligt svårare att gå till nästa trappsteg, då det krävs 

redskap och verktyg att tillgå för att uppnå en utveckling. Ju högre upp du har ambition att ta 

dig, desto fler verktyg och redskap kommer du att behöva, vilket innebär en svårighet med 

inkluderingen av det diatoniska munspelet, om det ej finns en kompetent lärare att tillgå.   

6.2.4 Identitetsutveckling för musikstudenter  

Samtliga informanter menar att en identitet som instrumentalist spelar någon form av roll i en 

ensemblesituation, musiklärare E säger att identitetsaspekten kommer tidigt och kan vara en 

bidragande faktor till den egna drivkraften till att musicera. Munspelare A säger att identiteten 

kan vara helt och hållet avgörande för många. Wallerstedt och Pramling (2010) menar att 

genom att arbeta med elevernas utveckling av vad jag tolkat som musikaliskt uttryck, är ett 

sätt att skapa förutsättningar för lärande och att vara musikalisk är inte något som man är från 

början i musicerandet utan det är något som man får lära sig. Linge (2013) skriver att elever i 

de flesta fall har ett fokus på vad som är rätt och fel i musicerandet, enligt musiklärare D bör 

arbetet med elevernas identitetsskapande utgöras i form av att använda sig av låtar som har en 

bra progression som stärker elevernas känsla av att de klarar av att spela det, men samtidigt ge 

en utveckling i det konstnärliga.  
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Enligt Hägg (2015) är en bidragande faktor i barn och ungdomars val av instrument vad de ser 

som förebilder och det är något som kommer tidigt i utvecklingen. SMoK (2002) säger att 

ålder spelar en roll i val av instrument och att en förväntan hos eleverna är att det 

musiklärarna spelar en stor roll för en utvecklande återkoppling till eleverna. Musiklärare D 

säger att det vanligaste hos gymnasieeleverna är att de väljer att fortsätta med de instrument 

som de valde i tidigare ålder för att kunna bli så bra som möjligt på just det instrumentet. 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) i det tredje kapitlet under den andra paragrafen, ska eleverna 

ges den form av ledning och stimulans som de kan tänkas behöva för sin egen personliga 

utveckling. Har eleverna gjort sitt val av det instrument som de vill utvecklas inom och skapa 

en musikeridentitet, ska det ligga i skolans intresse att hjälpa till och stärka den 

identitetsutvecklingen.   

 

7. Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med föreliggande studie, har jag genom informanternas deltagande kunnat 

konstatera en punkt för en fortsatt forskning. En aspekt för fortsatt forskning är att undersöka 

hur musikskolor i Tyskland har arbetat för att få munspel till ett lika självklart instrument som 

andra, och på så sätt kunna undersöka deras metoder för att inkludera det diatoniska 

munspelet i den svenska musikundervisningen. Dessutom vore det intressant att få inblick i 

hur deras pedagogik för munspelsundervisning för barn i yngre åldrar ser ut, för att på så sätt 

kunna etablera in det i Sveriges musikpedagogiska arbete.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Grupp 

1 

Munspelare Grupp 

2 

Musiklärare 

1. Hur länge har du spelat munspel? 1. 

 

Hur länge har du varit verksam som 

lärare inom musik? 

2. Spelar du för tillfället munspel i någon 

form av ensemble/band? 

2. Vilka ämnen/Instrument undervisar du 

i? 

3. Inom vilka musikgenre känner du dig 

mest bekväm med att spela? 

3. Inom vilka musikgenre känner du dig 

mest bekväm med att spela/sjunga? 

4. Vad tror du är drivkraften till att 

musicera? 

3.a Vad är det som gör det bekvämt/roligt 

med just dem att spela? 

5. Hur många känner du som spelar 

munspel i någon form av 

ensemble/band? 

4. Vad tror du är drivkraften till att 

musicera? 

6. Anser du att det finns någon 

musikgenre där munspel passar bättre in 

än andra? 

5. Har du någon gång spelat tillsammans 

med en munspelare? 

6.a Tycker du att det finns det någon genre 

där munspel ej passar in? 

5.a Hur var din upplevelse om det? 

6.b Varför tycker du så? 6. Anser du att det finns någon genre där 

munspel passar bättre in än andra? 

7. Vad är din åsikt om munspel som 

instrument i en ensemble? 

6.a Varför tycker du så? 

8. Vad är det enligt dig som skiljer 7. Vad är din åsikt om munspel som 
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munspel från andra blåsinstrument? instrument i en ensemble? 

9. Hur har du lärt dig att spela munspel?  8. Hur ser du på att studera munspel som 

huvudinstrument på ett 

estetgymnasium? 

9.a Varför tror du att det finns så få lärare i 

munspel? 

9. Har du varit med om att en elev har 

visat ett intresse för att studera 

munspel? Eller ta lektioner i det? 

9.b Om du hade möjlighet skulle du då ta 

lektioner i munspel? 

9.a Vad blev konsekvensen av det? 

10. Om det fanns fler lärare i munspel, tror 

du då att fler elever skulle studera 

munspel? 

10. Hur tror du att fler elever skulle lockas 

till att studera munspel?  

11. Hur tror du att fler elever skulle lockas 

till att studera munspel? 

10.a Om det fanns fler lärare i munspel, tror 

du då att fler elever skulle studera 

munspel? 

11.a Vad tror du att musiklärare skulle kunna 

göra för att lyfta fram munspel som 

instrument i skolan? 

11. Vad tror du att musiklärare skulle 

kunna göra för att lyfta fram munspelet 

som instrument i skolan? 

 Skriftliga frågor  

med skriftliga svar 

 Skriftliga frågor  

med skriftliga svar 

12. Hur tror du att en optimal situation 

skulle kunna se ut för det diatoniska 

munspelet, om det skulle fylla en lika 

stor funktion i musikundervisningen 

som piano och gitarr? 

12. Hur tror du att en optimal situation 

skulle kunna se ut för det diatoniska 

munspelet, om det skulle fylla en lika 

stor funktion i musikundervisningen 

som piano och gitarr? 

12.a Vad har du gjort för att skapa bättre 

förutsättningar för det diatoniska 

munspelet i 

undervisningssammanhang? 

12.a Vad har du gjort för att skapa bättre 

förutsättningar för det diatoniska 

munspelet i 

undervisningssammanhang? 
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13. På vilket sätt tror du att 

musikeridentiteten spelar roll hos 

eleverna i musikundervisningen? 

13. På vilket sätt tror du att 

musikeridentiteten spelar roll hos 

eleverna i musikundervisningen? 

13.a Vad skulle man kunna göra för att 

stärka den identiteten? Och vad står i 

vägen för den identiteten? 

13.a Vad skulle man kunna göra för att 

stärka den identiteten? Och vad står i 

vägen för den identiteten? 
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Bilaga 2. Ordlista 

• 1:a position/Straight harp: Lämpad för att spela inom den joniska skalan. Munspelet är 

stämt i den tonart man spelar i. 

• 2:a position/Cross harp: Lämpad för att spela inom den mixolydiska skalan. Munspelet 

är stämt i en kvint ner än mot den tonart man spelar i. 

• 3:e position/Slant harp: Lämpad för att spela inom den doriska skalan. Munspelet är 

stämt i en stor sekund ner mot den tonart man spelar i. 

• Ackordsmunspel: En utav munspelsinstrumenten som är byggd utifrån att spela 

ackord.  

• Basmunspel: En utav munspelsinstrumenten som är byggd utifrån att kunna spela 

bastoner.  

• Bluesig: När en intonation pendlar mellan dur och mollters och man upplever tonen 

som oren. 

• Blåstoner: De toner man spelar på ett munspel genom att blåsa i instrumentet. 

• Böjningstoner: Toner som spelas med hjälp av böjtekniken.  

• Böjteknik: en spelteknik som man på ett diatoniskt munspel använder sig av för att 

ändra lufttrycket i munhålan för att generera en annan ton.  

• Chicagoblues: Den musikstil som utvecklades på 40-talet i Chicago. Signifikant för 

chicagobluesen är förstärka instrument genom högtalare.  

• Diatoniskt munspel: En utav munspelsinstrumenten som är byggd utifrån den 

diatoniska skalan. 

• Diatonisk skala: Durskala med innehållande stor septima. 

• Dorisk skala: Mollskala med innehållande höjd sext. 

• Dragtoner: De toner man spelar på ett munspel genom att dra in luft i instrumentet. 

• Drilla: Effekt då man på ett kromatiskt munspel snabbt spelar två närliggande toner, i 

en rörelse ner eller upp.  

• Jonisk skala: Durskala med innehållande stor septima. 

• Kromatiskt munspel: En utav munspelsinstrumenten som är byggd utifrån att spela 

kromatiskt. 

• Legato: Musikterm då toner binds ihop. 

• Metallplattor: De metalldelar som sitter innanför skyddsplåten på ett munspel som 

metalltungorna sitter fast på. 
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• Metalltungor: De metalldelar i munspelet som genom vibration via lufttryck genererar 

toner. 

• Mixolydisk skala: Durskala med innehållande liten septima. 

• Overblow: En spelteknik som man använder för att skapa en överblåsning på 

blåssidan.  

• Overdraw: En spelteknik som man använder för att skapa en överblåsning på 

dragsidan.  

• Positioner: Bestämmer vart på munspelet grundtonen sitter, beroende på vilken tonart 

man spelar i ändras positionen. 

• Överblåsningsteknik: En spelteknik som man använder för att böja sig till toner som 

inte utan tekniken finns på ett diatoniskt munspel.  
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Bilaga 3. Kromatiskt munspel 

Bild 1: 

 

1. Nordstrand 2016) 

Det kromatiska munspelet är till storleken större än det diatoniska munspelet. En av de största 

skillnaderna är att med hjälp utan en knapp som sitter på den högra sidan av instrumentet så 

använder man den till att höja toner med ett halvt tonsteg. Denna spelteknik gör det möjligt att 

på ett enkelt sätt spela kromatiskt. Då det är möjligt att spela kromatiskt på detta instrument, 

gör det att det lämpar sig bra för olika typer av jazzgenrer. Med knappens hjälp kan man även 

använda sig av olika tekniker som att till exempel, drilla  mellan olika toner.  

Tabell 1: 

 C# F G# C# C# F G# C# C# F G# C#   

Blås C E G C C E G C C E G C Knapp  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Drag D F A B D F A B D F A B   

 D# F# A# C D# F# A# C D# F# A# C   
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(A. Nordstrand 2016) 

 

Kromatiskt munspel med spelbara toner med knappen ej intryckt 

Tabell 2: 

Blås C E G C C E G C C E G C Knapp  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Drag D F A B D F A B D F A B   

 

(A. Nordstrand 2016) 
(B.  

Kromatiskt munspel med spelbara toner med knappen intryckt 

Tabell 3: 

Blås C# F G# C# C# F G# C# C# F G# C# 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Drag D# F# A# C D# F# A# C D# F# A# C 

 

(A. Nordstrand 2016) 

 

Siffrorna innebär vilket hål på munspelet som menas 

Blå: Ton som spelas med knappen ej intryckt 

Röd: Ton som spelas med knappen intryckt i munspelet 
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Bilaga 4. Schema över spelbara toner på ett diatoniskt munspel 

 

Diatoniskt munspel med blås och drag toner 

Tabell 4: 

Blås C E G C E G C E G C  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Drag D G B D F A B D F A  

(A. Nordstrand 2016) 

(B.  

 

 

Diatoniskt munspel med böjda toner 

Tabell 5: 

          Bb  

        Eb F# B  

Blås C E G C E G C E G C  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Drag D G B D F A B D F A  

 C# F# Bb C#  Ab      

  F A         

   Ab       
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(A. Nordstrand 2016) 

Siffrorna innebär vilket hål på munspelet som menas. 

Blå: Ton som spelas utan böjar 

Röd: Ton som böjs ett halvt tonsteg 

Grön: Ton som böjs ett helt tonsteg 

Gul: Ton som böjs ett och ett halvt tonsteg 

 

Diatoniskt munspel med böjda toner samt överblåsningstoner 

Tabell 6: 

          Bb  

 Eb Ab C Eb F# Bb  Eb F# B  

Blås C E G C E G C E G C  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Drag D G B D F A B D F A  

 C# F# Bb C#  Ab C# F Ab C#  

  F A         

   Ab         

(A. Nordstrand 2016) 

Siffrorna innebär vilket hål på munspelet som menas. 

Blå: Ton som spelas utan böjar 

Röd: Ton som böjs ett halvt tonsteg 

Grön: Ton som böjs ett helt tonsteg 
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Gul: Ton som böjs ett och ett halvt tonsteg 

Lila: Ton som spelas med överblåsning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


