
 



Efter klassiska 
Instrument att bygga och spela på, 
uppdaterad och utvidgad version 

Sedan 1979, version 3,  2021

Se och hör instrumenten mm på

www.soundwell.com

Låta, Anders Erkéus

info@soundwell.com

http://www.soundwell.com/
mailto:info@soundwell.com


Innehållsförteckning

VÄLKOMNA TILL LÅTAS VÄRLD!.............................................................................................................5

SPRÅKEN ALLA HAR.................................................................................................................................7

Konstens språk...................................................................................................................................7

Musiken................................................................................................................................................8

MUSIKUPPLEVELSEN...............................................................................................................................9

VAD ÄR DET SOM LÅTER?.....................................................................................................................11

VAD ÄR MUSIKINSTRUMENT?..............................................................................................................12

Samspelsinstrument för alla..........................................................................................................12

Att bygga ihop..................................................................................................................................14

ATT DELA IN MUSIKINSTRUMENT.......................................................................................................15

STRÄNGINSTRUMENT...........................................................................................................................16

Burkgitarr..........................................................................................................................................20

Rörbas................................................................................................................................................21

Burkfela..............................................................................................................................................23

Musikbåge.........................................................................................................................................25

Stråke.................................................................................................................................................27

 Brädcittra..........................................................................................................................................28

Några strängvarianter.....................................................................................................................29

BLÅSINSTRUMENT................................................................................................................................30

 Klarinett............................................................................................................................................31

RYTMINSTRUMENT...............................................................................................................................32

Rörtrumma........................................................................................................................................33

Hängande träspel.............................................................................................................................34

 Stort träspel......................................................................................................................................35

 Stortrumma......................................................................................................................................37

Spelpinnar.........................................................................................................................................40

 Slaga..................................................................................................................................................41

Diverse slag.......................................................................................................................................42

Klangspel...........................................................................................................................................43

ÖVRIGA INSTRUMENT..........................................................................................................................44



Kazoo..................................................................................................................................................45

ATT SPELA PÅ ALLT................................................................................................................................46

Några saker att spela på.................................................................................................................47

Att upptäcka vad man har..............................................................................................................48

OM VERKTYG..........................................................................................................................................49

SNICKERITIPS.........................................................................................................................................50

ATT BÖRJA SPELA IHOP........................................................................................................................51

Musikens makt och mystik.............................................................................................................51

Om det musikaliska samspelet......................................................................................................52

För osäkra musikanter.....................................................................................................................53

MUSIKENS GRAMMATIK.......................................................................................................................54

Ljudsamtal.........................................................................................................................................54

Puls.....................................................................................................................................................55

Rytm...................................................................................................................................................55

Takt.....................................................................................................................................................56

Tonhöjd, melodi och klangfärg......................................................................................................56

Musikalisk form................................................................................................................................58

Att lyssna...........................................................................................................................................60

NÅGRA MÅLGRUPPER...........................................................................................................................62

Instrument för barn.........................................................................................................................62

Instrument för funktionshindrade................................................................................................63

Instrument för omusikaliska..........................................................................................................64

Instrument för pedagoger..............................................................................................................65

Instrument för ljudvänner..............................................................................................................66

MUSIKEN I SAMHÄLLENA.....................................................................................................................66

LITE TIPS RUNTOMKRING....................................................................................................................68

Tips till en hjälpare...........................................................................................................................68

Mer om spelsituationen..................................................................................................................69

Inuti musikanten..............................................................................................................................70

Till sist................................................................................................................................................71

 



VÄLKOMNA TILL LÅTAS VÄRLD!
Är du omusikalisk? Är du säker på det? Har du råkat ut för något som fått dej att tro det, rentav 
”veta” det? Det händer många, och det är ett misstag. Det vill säga, du kanske inte borde uppträda 
på Globen, men det är inte det det handlar om. Den här boken vill visa, att musiken kan vara ett 
språk för dej och dina vänner, genom att visa sätt att spela ihop och, om du vill, instrument att 
använda, som du kan göra själv.

Gillar du att upptäcka och leka med ljud? Då har du kommit rätt. Här finns tips på sätt att hitta 
nya ljud, inklusive nya instrument att bygga och att pröva sej fram på, och tips på gemensamt 
musicerande att testa.

Är du pedagog, eventfixare eller bara intresserad av att lära andra att göra musik eller lära andra 
lyssna och samverka? Här hittar du verktyg och metoder, som är till för att underlätta ett 
gemensamt musicerande, oavsett förkunskaper, för barn och vuxna. Perfekt för grupper av barn, 
ungdomar eller vuxna som vill stärka sin gemenskap och utveckla sin kreativitet. Beprövat på 
skolor,  förskolor och festivaler.

Har du någon fysisk variation som gör det tekniskt svårt att hantera musikinstrument, men vill 
göra musik ändå? Här kan du se tips på instrument, som är lätta att hantera och få ljud i, och 
spelsätt som fungerar utan avancerade tekniska färdigheter. Hitta gärna någon att hjälpa till med 
instrumentbygget om det behövs. Eller använd spelsätten i boken med saker/instrument du/ni 
redan har.

I denna bok är samlade 40 års erfarenheter av arbete med 
grunderna för ljud, musikskapande och musikinstrument 
bland barn och vuxna. På 1970- och 80-talen verkade gruppen 
Ljudlekslänken med workshops, utställningar, seminarier och 
öppna verkstäder för att ge många chansen att göra egen 
musik tillsammans.. Bland annat fick över 10 000 
förskolepersonal bygga egna instrument och spela ihop på 
dem under ett stort studiedagsprojekt i hela landet med stöd 
av Rikskonserter. Utställningar och verkstäder ägde rum bland
annat på Moderna Museet och Musikmuseet i Stockholm, och 
på dåtidens musikfestivaler kunde man ofta jamma på 
Ljudlekslänkens stora xylofoner och trummor tillsammans 
med instrument man kunde bygga vid tillfället. Bilden är från 
Söderfestivalen i Stockholm 1979.                                                    
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Under ett decennium runt 1990 var verksamheten begränsad till
försäljning av en instrumentbyggarbok, som såldes i 12 000 ex
och var ett standardverk bl.a. på förskoleutbildningar. Det bästa
från den återfinns i denna bok, i aktualiserade versioner.

1995 bildade jag, Anders Erkéus, firman 
Låta, som kompletterade den utåtriktade 
verksamheten med försäljning via 
internet av egenuppfunna kvalitets-
instrument, trummor från Pakistan, 
ljudleksaker och akustiska ljudeffekter 
mm. Kolla soundwell.com – även låta.nu

Låta har bland annat ordnat byggverkstäder under flera år på 00-talet på Urkultfestivalen i 
Näsåker, kurser med olika pedagoger, projekt med spel, bygge och komposition i skolan och en 
stor utställning med lite mer avancerade instrument att bygga, ett multiinstrument och workshops
i Skarpnäcks kulturhus i Stockholm 2017. 

Dessutom har Låtas instrument
kunnat ses och höras hos
experimentellt lagda orkestern
The Great Learning Orchestra. På
bilden har vi engagerat ett får till
ljudbilden.

Nu är det alltså dags att presentera denna sammanställning av erfarenheterna, med 
instrumentbygge, teori och speltips, för att möta 2000-talets Do-it-Yourself-kultur, med lust att 
samverka i egen kreativitet med enkla medel. Boken möter också dagens krav på hållbarhet, 
genom att de beskrivna instrumenten till stora delar använder återbrukat material. Håll till godo 
och lycka till! Vill du bygga instrument på direkten, hoppa dit (sid 14) och kika på de följande 
tankarna om musik när du får tid och lust. Och är ni flera och ska testa speltipsen, hoppa dit (sid 
51).
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SPRÅKEN ALLA HAR
Konstens språk

Vad är musik? En fråga som kan besvaras på massor av sätt. 
Ett sätt att besvara den är att säga att musik är ett språk, ett 
kommunikationsmedel. Ett språk, som hör till de 
konstnärliga uttrycksmedlen. Och som alla dessa har 
musiken utvecklats parallellt med vårt vanliga tal- och 
skriftspråk. De konstnärliga språken och det vanliga språket 
är lika viktiga. Tillgången till de konstnärliga språken hör till 
det, som främst skiljer människan från andra varelser.

 I det vanliga tal- och skriftspråket, liksom i teckenspråket, använder vi begrepp, som är till för att 
förstås rätt, att tolkas rätt. Orden ska ha en tydlig betydelse, så att vi snabbt kan beskriva 
verkligheten och dess detaljer så exakt som möjligt. Det är ju nödvändigt för att vi ska kunna 
samverka praktiskt i ett organiserat samhälle, både på storskalig nivå och i vardagens detaljer. 
Talspråkets mål är att korrekt överföra en entydig information till varandra. Dessutom använder vi 
ju ord till att fundera i ensamhet och på andra sätt språka med oss själva, notera  saker osv.

I de konstnärliga språken använder vi uttryck eller gestaltningar, som är till för att upplevas, ofta 
med flera sinnen, och direkt i nuet, som också kan inkludera förflutet och framtid, liksom tidlöshet.
En del konstformer, som skönlitteratur, film och teater etc. använder sej helt eller delvis av det 
talade språkets ord, för att gestalta en komplex verklighet eller fantasi. Poesin använder skrivna 
eller talade ord på ett mera abstrakt och symboliskt sätt, medan t.ex. bildskapande, skulptur, dans 
och instrumentalmusik har helt egna uttrycksformer. Kanske framför allt i de senare formerna 
behöver man inte alltid - eller rent av kan man inte - “veta vad man säger” på samma sätt som när 
man förklarar något med ord. Konstens språk handlar om att fånga, uttrycka och förmedla en 
upplevelse, ett tillstånd, det kan handla om skönhet, engagemang, kanske humor, att få ur sej 
något, att gå upp i något. Här kan man uttrycka känslor, aningar och drömmar, och sådant som vi 
aldrig kan sätta ord på. Allt från ens världs- och livsuppfattning till den nuvarande livssituationen 
och stämningsläget kan finnas med i den helhet man uttrycker. Mångtydigheten är snarare en 
tillgång än ett problem. Mottagare och medspelare inbjuds att delta med sin egen fantasi och 
erfarenhet.
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Även med de konstnärliga språken kan man uttrycka sej för sej
själv, man ger sej själv en upplevelse. Dessutom kan man
uppleva konstnärliga/estetiska kvaliteter i olika sammanhang i
verkligheten utan att någon annan medvetet arrangerat ett
konstverk eller musikstycke, till exempel i naturen. En teori om
konstens roll säger att den är till för att lära oss ett sätt att
aktivt uppleva och vara också i ”den vanliga världen”.

Musiken
Musiken som konstnärligt språk är nog det konstuttryck, som minst använder avbildningar av 
verkligheten . (Tavlor t.ex. utgår ju ofta från något som kan ses i den yttre verkligheten). De 
musikaliska ljuden finns till stor del i en värld för sej. En värld som härrör från våra kroppars sätt 
att fungera, med pulser, rytmer, känslouttryck och talspråkets tonfall. Ibland, men relativt sällan 
hämtas därtill inspiration till en akustisk gestaltning av fenomen i yttervärlden, som 
naturfenomen, miljöer och mänskliga draman. Intressanta undersökningar v isar att det finns 
generella kopplingar, t.ex. mellan enkla ljud och emotioner.

I ett samhälle finns alltid en samlad musikalisk tradition och teorier att utgå ifrån och förhålla sej 
till,  (se sid 9) olika på olika platser och i olika tidsåldrar och kulturer, men även med många 

gemensamma drag.

Utöver de nämnda biologiska egenskaperna bidrar också 
fysikaliska egenskaper hos ljudet som fenomen till det 
gemensamma - en oktav är t.ex. en relation mellan två toner 
som förekommer överallt. Och förstås hörseln, som fungerar på 
samma sätt hos alla.

Musiken är också det mest sociala konstnärliga språket, en 
ljudande händelse i tiden, där ingen närvarande kan undlåta att 
dras in som lyssnare. Och ju fler som deltar i ett levande 
musicerande, desto fylligare ljudbild och större möjligheter, och 
det finns alltid plats för en ytterligare medspelare i ett generöst 

gäng musikanter. Se mer om det musikaliska samspelet på sid 52.
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MUSIKUPPLEVELSEN
När man lär ut musik traditionellt, brukar man ta fasta på tradition, teknik och teori.

Man förmedlar en traditionell musikskatt, som lärs ut för att kunna återges och föras vidare. 
För det har man i vår kultur också ett skriftspråk för hur musiken ska utföras, noterna, som 
ger en stomme för utförandet.

Man hjälper eleverna med att utveckla sin teknik att hantera ett musikinstrument eller sin 
röst, (fingersättningar, anblåsningsteknik, magstöd o.s.v.)

Och man lär ut en musikteori (eller flera) som den utlärda musiken bygger på (skalor, 
harmonilära, komposition o.s.v.).

Dessa tre T:n (tradition, teknik och teori) är naturligtvis oumbärliga för en bred musikalisk 
utveckling även om en del stora musiker har haft begränsade kunskaper på något av dessa 
områden och många kulturer har enkla former av t:na, eller t.ex. helt saknar notskrift.

Men det är ju ändå inte dessa saker som 
musiken handlar om. I centrum av 
musicerandet och musiklyssnandet ligger, som
vid alla konstuttryck, en upplevelse. Något 
som händer inuti den/de som spelar eller 
lyssnar. Kan musikupplevelsen läras ut? Eller 
ska man räkna med att den kommer 
automatiskt om man tränar tradition, teknik 
och teori? Eller finns det systematiska sätt att 
närma sig själva musikupplevelsen? Sätt att 
öva sig att “ge sig in musiken”, att leva med i 

musiken?

Det är faktiskt inte omöjligt, det finns sätt att musicera som tar fasta på att underlätta 
musikupplevelsen, som använder olika medfödda förmågor på ett enkelt sätt. På varje nivå av 
musikaliskt kunnande så kan man hitta en musikupplevelse. Det handlar om att öva sig i att rikta 
sin uppmärksamhet - in i musiken och sej själv på olika sätt. En metod som Låta använder sig av.

Ett enkelt sätt att beskriva vad man kan öva när man vill lära sig att leva sig in i musikskapandet är 
att tala om två riktningar, inåt och utåt, inlevelse och utlevelse. 
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INLEVELSEN handlar om att ta in. Att luta sig in i musiken
och lyssna, att låta sig omslutas, att i bästa fall “bli ett"
med den. Det handlar om att få en förstärkt kroppslig och
mental närvaro, ett slags aktiv vila eller ett medryckande i
musikens förlopp, ett utsuddande av tiden, ett utsträckt
nu. Ett intensivt och öppet lyssnande. Inlevelsen kan man
öva även när man lyssnar på andras musicerande.

UTLEVELSEN handlar om att släppa ut. Att låta sig låta, utan att 
hejdas av tankar och värderingar om t.ex. kvaliteten på det man 
gör. Utlevelsen finns i allt skapande, och allt skapande sker ju i 
stunden, även om man sedan sätter samman ett musikstycke att 
återupprepa av det som kommit fram. När man improviserar låter 
man impulser flöda fritt inifrån, man låter sej inspireras och 
stimuleras av det som kommer ur en själv eller ur andra deltagare,
eller ur den musikaliska helhet man uppfattar. Improvisationen 
kan vara styrd av olika regler eller vara helt fri. När man återger 
ett färdigt stycke handlar det också alltid också om att hitta ett 
levande uttryck, även om tonvalet då är fastställt.

När inlevelsen och utlevelsen fungerar tillsammans, har man 
störst chans att få en musikupplevelse med ett bestående intryck, 

som stimulerar till en fortsatt utveckling. Ovana vuxna har i början oftast lättast för inlevelsedelen, 
medan man känner sig osäker på om det man hittar på inte skall passa in eller på något annat sätt
inte vara bra nog. Många är utmärkta lyssnare som inte brukar göra musik själva. Med barn är det 
ofta tvärtom. Här kan vuxna lära av barn. De gör gärna ljud ifrån sig, prövar och leker när de får 
chansen. Däremot har de ofta svårare för att egentligen lyssna på vad de gör och hitta en 
musikalisk helhet med andra.
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VAD ÄR DET SOM LÅTER?

För att kunna locka fram musik ur saker och ting, inklusive traditionella 
instrument, är det bra att ha ett hum om vad ljud är och hur det uppkommer. 

Man talar om ljud som ljudvågor
som tar sej fram från en ljudkälla
till dina öron. Vågorna är
variationer i lufttrycket, det vill säga luftens molekyler klumpar ihop sej och tunnas ut medan de 
rör sig och det är dessa förtätningar och förtunningar som når ditt öra och liksom puffar på och 
drar i trumhinnorna, som kommer i svängning. Dessa är sammankopplade med innerörat där 
svängningarna genererar signaler till hjärnan som vi uppfattar som ljud. 

Ljudvågor uppstår när något vibrerar hastigt i luft, som trumskinn eller vibrerande delar av sträng-
eller blåsinstrument.  Ju större yta som kan fås att vibrera desto mer luft flyttas och desto starkare 
ljud.  

Tryckvågorna, alltså ljudet självt, rör sej med konstant hastighet 
genom luften, med c:a 340 meter per sekund (med små variationer 
för temperatur och luftfuktighet), vilket betyder att tryckvariationerna
(de längsgående svängningarna) går som vågor som antingen är 
långa och relativt långsamma eller korta och relativt snabba. De 

svängningshastigheter vi kan höra som ljud ligger mellan ungefär 20 och 20000 svängningar per 
sekund, (kallas frekvens och mäts i Hertz, som förkortas Hz). Det motsvarar ljudvågor med 
våglängder från 17 meter till 1,7 cm längd. Tonen A som man brukar stämma efter har vanligen 
frekvensen 440 Hz med våglängden 7,7 dm.  

Ju regelbundnare tryckvariationerna (svängningarna) är desto tydligare uppfattar vi det som toner.
Ljuden från rytminstrument består av mer oregelbundna blandningar av svängningar med olika 
frekvens.  Naturen själv liksom vår skapade miljö bjuder ju ljud av alla  typer, frekvenser och 
volymer, från vindsus och fågelsång till åskviggar, och till alla våra stora och små maskiner.
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VAD ÄR MUSIKINSTRUMENT?
Hos Låta är vi generösa: Musikinstrument är ting som kan fås att avge ljud, och som används för 
att göra musik. Enligt Låtas syn är det du låter vara ett musikinstrument ett musikinstrument. Se 
Att spela på allt på sidan 46.

Man kan specialtillverka ting för att vara musikinstrument - eller omvandla ting för att 
fungera som typiska musikinstrument (t. ex. att ge starkare ljud eller speciella önskade 
ljud).

I varje mänsklig kultur finns en uppsättning traditionella musikinstrumenttyper som 
används. De är olika överallt, men bygger alla på vissa grundläggande akustiska principer, 
som alla är till för att ge ett karakteristisk och tydligt ljud.

Man väljer gärna saker som är elastiska på olika sätt, (strängar, skinn, stavar etc.) vilket ger 
tydliga svängningar, och man nyttjar gärna en resonanskropp, där ljudvågorna förstärks  i  
ett litet utrymme (tratt, rör, låda) och/eller överförs till ett större objekt som kan svänga 
med.

Samspelsinstrument för alla
På marknaden finns kurser i att bygga kända 
instrument av olika slag, som fioler, nyckelharpor, 
gitarrer och olika flöjter mm. 

Låtas instrument har inga exakta förebilder, även 
om en del bygger på folkmusikinstrument från 
olika länder. Några är helt nya uppfinningar. Vi har 
tagit fram en serie grundläggande typinstrument, 
som sedan kan utvecklas mer, så mycket man vill. 

Instrumenten är speciellt utvecklade för att 
underlätta ett eget och gemensamt musikskapande
som vi beskriver i boken. Funktionsvariationer, 
ålder, eller gamla omusikalisk-stämplar ska inte 
vara i vägen. Med instrumenten får man ut mycket 
musik med bra ljud och enkel teknik, särskilt om 
man spelar ihop på dem. De utgör ett enkelt men 

12 



genomtänkt hantverk, och är som bruksinstrument antingen hållbara eller lätta att laga. Ett par är 
stora instrument som flera kan spela tillsammans på. Oro för att skada dem och distanserande 
respekt ska inte vara ett hinder för att närma sej dem och pröva på sina egna villkor. 

Instrumenten har sammanfattningsvis tagits fram med dessa syften:

Vara lätta att få ljud i och hantera, fungera utan lång övningstid

Ge nya spännande ljud

Stimulera till att fritt pröva sej fram på

Förmedla en insikt om hur en viss instrumenttyp fungerar

Vara oömma eller lätta att laga om de går sönder

Fungera som bruksföremål utan hämmande ”finstämpel” (fast de är fina)

Alla utom de stora samspelsinstrumenten kan framställas relativt snabbt med vanliga 
verktyg 

Konstruktionerna är enkla och till för ljudet och inte för att ge instrumenten ett visst utseende, 
som att likna traditionella instrument. De flesta instrumenten är beprövade samspelsinstrument 
som alla kan göra och ha kul med direkt. På bilden sid 12 ses några varianter på 
grundinstrumenten.

Konstruktionerna bygger till stora delar - och när det är möjligt - på att man använder billigt och 
vanligt material, ofta material som man slänger bort annars, dock med tanke på att få ett tydligt 
ljud. För alla ”individuella” instrument gäller att de går att bygga utan stora förberedelser och det i 
sin tur gör att det kanske överhuvudtaget blir av. Man kan bygga dem tillsammans under någon 
timme eller två och sen spela ihop vid samma tillfälle. Något som brukar göra att samspelet 
fungerar bra. Och om man lagt tid på ett av de stora instrumenten har man något att samlas 
kring.

De flesta instrumenten i boken har inte så många olika toner, och de har sina egna ljud. De utgör 
en provkarta på hur några vanliga instrumenttyper fungerar. Tanken är att det ska vara lätt att 
pröva och leka sej fram tillsammans på ett fräscht sätt utan förebilder. Flertalet instrument går 
ändå att stämma, om man vill åstadkomma välbekanta klanger. Det är lätt att konstruera mer 
komplicerade varianter efter att man gjort sej bekant med instrumenttypen via dessa versioner. 
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Att bygga ihop
Att ordna en instrumentbyggarverkstad 
tillsammans är en kul aktivitet, då man kan lära 
av, hjälpa och stimulera varandra. Det är särskilt 
bra om man är barn och vuxna tillsammans eller 
har några som är mer händiga med i gänget. 
Efter byggstunden kan man visa sina verk för 
varandra och spela tillsammans en stund. Då får 
man också en ”rivstart” med instrumentet. Musik 
är ett kommunikationsmedel, spela ihop med 
andra!

För att ordna en verkstad behöver ni samla ihop material och verktyg enligt vad som anges i 
beskrivningarna och gärna ta kopior på de beskrivningar ni ska använda, och förse deltagarna. 
Den/de som förbereder kan gärna framställa några instrument som modeller att utgå ifrån 
parallellt med beskrivningarna. Se snickartipsen på sid 50.

De flesta av instrumenten i boken går ganska snabbt att bygga. Men ta gärna tid på er om ni har 
möjlighet. Det gäller inte att bli klar så fort som möjligt. Bygget har ett värde i sej. Att få prova 
olika material och verktyg. Upptäcka att man kan göra något själv. Gärna vara så noggrann man 
kan. Och det rekommenderas starkt att titta igenom byggbeskrivningarna ordentligt innan man 
börjar. RTFM ( – för datanördar). När man framställer ett enkelt instrument enligt beskrivningarna i
boken, får man en grund för hur respektive instrumenttyp fungerar. Om och när du/ni vill 
experimentera med att modifiera, vidareutveckla eller nyuppfinna ett instrument, kan du bygga 
vidare på detta.

Om ni bygger med barn: Vissa detaljer på en del instrument kan vara för svåra att bygga för barn. 
Då är det bara att hjälpa dem. Man kan till exempel såga tillsammans med samma såg. Valet vilket 
instrument man bygger behöver inte styras av att barnen ska kunna göra allt (det är ju förstås bra 
att maximera möjligheterna) utan lika gärna av vilket instrument man vill ha för att spela 
tillsammans på. Barnen klarar också i allmänhet av mer än man tror så ge dem en chans. Hjälp till 
lite lagom, och låt naturligtvis alla vuxna göra egna saker också. Barn vill till exempel ibland göra 
instrument som ser ut som ”riktiga instrument”, utan att tänka på hur det blir ljud, bistå då gärna 
med tips på hur man får bra ljud. 
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ATT DELA IN MUSIKINSTRUMENT
 Instrument indelas i olika typer på olika sätt. Indelningarna är ofta lite otydliga och samma 
begrepp kan ingå i olika indelningar. Några metoder är: 

efter dess vanliga akustiska roll i musiken (rytm- blås- och stränginstrument),

 sättet som man får det att ljuda på (slag- blås- stråk- och tangentinstrument etc) 

vad det är som faktiskt ljuder (rörblad, membran, strängar, elektroniska instrument etc) . 

Vi använder här metod ett av dessa.

När man får en spänd sträng att vibrera, via knäppande, slag eller strykande med stråke har man 
ett stränginstrument. På stränginstrument finns nästan alltid en resonanskropp, ett kärl eller en låda
till vilken strängens rörelser överförs, eftersom strängen själv är för tunn för att kunna sätta igång 
kraftiga tryckvariationer i luften.

När man använder munnen och blåser ut luft som formas till regelbundna vibrationer av 
instrumentet har man ett blåsinstrument. I ett blåsinstrument skickas luft oftast genom ett rör, där 
regelbundna tryckvariationer uppstår, beroende av rörets form och munstyckets utseende.

Övriga instrument sammanfattas ofta som rytminstrument, eftersom där finns instrument som inte
är till för att ge tydliga toner utan andra effekter. De kan innehålla membran, skivor, stavar eller 
samlingar av små korn av olika slag, som anslås, skrapas, stryks med stråke eller skakas. Även här 
används ofta resonanskroppar för att förstärka ljudet, eller själva instrumentet är en 
resonanskropp (som kärlformade instrument).

Illustrationerna som följer föreställer kulturellt etablerade instrument, medan olika generella 
principer beskrivs. 
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STRÄNGINSTRUMENT
På stränginstrument sätts strängar i vibrationer genom att man knäpper eller slår på dem eller 
stryker över dem med en stråke. Strängarna måste vara elastiska för att kunna vibrera.

Strängar ger olika toner beroende på material, tjocklek, längd och hur spända de är.

Material har olika elasticitet, och elastiska trådar kan användas som strängar. Elastiska 
metallsträngar (specialgjorda strängar eller annan elastisk tråd (pianotråd) är lämpliga 
att använda. Vanlig ståltråd fungerar inte. Nylontrådar har lite mer dämpad klang men 
duger oftast till strängar också. Flätad terylenlina (t.ex. gardinsnöre) kan man ha till 
främst basinstrument. 

Tjockleken påverkar tonhöjden så att tjockare strängar ger lägre (dovare) ton. 

Längden påverkar också tonhöjden. Längre strängar ger lägre tonhöjd. 

Till sist avgör också strängens spänning tonhöjden, så att
spändare strängar ger högre (pipigare) tonhöjd. Med hjälp av 
stämskruvar kan man ändra spänningen på strängar med viss
längd och tjocklek som redan är monterade.

 

När man ser till hur stränginstrument är uppbyggda så kan de indelas i några grupper utifrån hur 
man gör ljud med dem. Se bild vid lutorna (gitarr och fiol är akustiskt sådana) nedan på vad olika 
delar på stränginstrument kallas.
Efter presentationen av typerna följer beskrivningar på några varianter att bygga.
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Lutor 

 Luta är ett samlande teoretiskt begrepp för
instrument som har en resonanskropp med
ett stall som för över strängarnas vibrationer
till resonanskroppen och en hals med en 
greppbräda, som används till att aktivera
olika delar av strängarna vartefter man
spelar. Man håller ned strängarna mot
greppbrädan med fingrarna på olika ställen
medan man knäpper eller stryker och får då
olika toner, eftersom den aktiva delen av
strängen då ändrar längd. En greppbräda
kan ha infällda metall-band på olika utmätta
ställen för att få vissa distinkta aktiva
stränglängder när man håller ned strängen
mot dem, och därmed olika toner (som t.ex.
på en gitarr), eller vara utan band (som på en
fiol).

Cittror

Cittror har två långa stall på varsin sida om en platt 
resonanslåda, det ena stallet vanligen längre och snett 
för att ge olika stränglängder. Strängarna är ofta 
många och har var och en sina egna toner, som de får 
genom längd och ibland även olika tjocklek, för att de 
ska få likartad spänning. Strängarna kan också oftast 
spännas med stämskruvar eller stämnycklar (en 
jämntjock gängad skruv med kvadratisk ände).
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Harpor

Harpor liknar cittror men har inga stall utan strängar fästa direkt i
resonanslådan, med andra änden är fäst på en ribba mellan en eller två
hals/ar. Den hålls ofta framför kroppen och spelas med bägge
händerna.

Lyror

Lyror är en kombination av en harpa
och en luta. Den har två halsar med en
sammanbindande tvärslå, på vilken
strängarna spänns som på en harpa.
Lyrans resonanslåda har ett stall som strängarna går över, liksom
på lutorna.

 

Musikbågar

Musikbågen bygger på pilbågen. Det är ett ensträngat
instrument där strängen fästs i vardera änden på en böjd elastisk
ribba. Strängen hålls spänd ned mot en resonanskropp med en
tråd eller lina. Resonanskroppen är rörlig längs med ribban, på
bilden en variant där endast ena delen av strängen brukas.
Strängen anslås med en pinne. Vibrerande toner kan fås genom
att ändra strängspänningen under spelet genom att öka och
minska böjningen. En popuär variant är berimbau.
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Knäpptrummor

Kanske det enklaste stränginstrumentet. Strängen (eller två strängar) 
är fäst i botten på ett resonanskärl, ofta försett med ett skinn, och den 
hålls fast under armen. Strängen/strängarna spänns för hand med ett 
handtag för att få olika toner, och knäpps med ett plektrum (liten plast-
eller träbit). På bilden en avancerad variant från Bengalens bauler, en 
grupp trubadurer.

 

Stränginstrument med tangenter

Strängar som på en cittra slås an eller knäpps via
ett tangentbord. Dit hör piano, där strängarna
slås an med filtklädda hammare och cembalo och
spinett, där strängarna knäpps med små stift.
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Burkgitarr
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Princip: En sträng fästs i botten på en burk och leds via enträpinne (läkt) till en spännbar infästning (t.ex. med ögleskruv).Läkten fungerar som greppbräda, så man kan ta olika toner.Burken förstärker  ljudet när man knäpper strängen. (Äregentligen en ensträngad harpa med greppbräda)

Svårighet:Byggtid för vuxen: 20-40 minAtt få ljud i: lätt - Att utveckla spel: medelsvårt                                                                                                             Material: Burk med rak kant, rak träpinne med slät sida (läkt) , väv- ellerplasttejp, ögleskruv minst  20*8 mm, pappspik 20 mm eller nubb. 

Strängmaterial (pianotråd 0,2-0.4 mm, hel eller avspeladoriginalsträng eller annan elastisk och stark tråd),  mutter.

Verktyg:Såg, hammare, syl (eller tunn spik), avbitartång, ev. fil, sandpapper

Att bygga:Kapa till c:a 30-70 cm av läkten (”träpinnen”). Fasa/runda av en kant påden bredare sidan, som sedan strängen ska löpa över. Såga eller fila sombilden t.h. visar.

Ställ burken intill läktens avfasade sida och markera var burkens kant hamnar. Fäst en pappspik (eller nubb) i läkten vid markeringen,spika inte ned den helt, spara 2-3 mm.  

Håll burken mot läkten med kanten vilande mot pappspiken och linda tejp på ettpar ställen, Håll tejpen spänd runt både burk och läkt.  Spika sedan nerpappspiken helt,  så att den hindrar burken att glida längs läkten. Se bilden.

Stick ett litet hål med sylen i burkens botten mitt för läkten, och en knapp cm från denna – en dryg cm om läkten är lång.

Gör ett litet hål mitt i i läktens övre ändsida med sylen. Skruva ned ögleskruven så att den just fäster, men inte mer.  (Den ska sedan spännas mer medsträngen på.)

Nyp av en bit av strängtråden, c:a 2,5 dm längre än läkten. Fästmuttern i trådens ände genom att trä genom hålet ett par gångeroch sedan tvinna fast den. Trä tråden nedifrån genom hålet  iburken och dra till så att muttern tar emot. Fäst den så iögleskruven. 

Tips för att fästa strängen  i ögleskruven: Se bilden. Det handlarom att hålla strängen spänd i riktning mot burken medan man träroch lindar. Linda runt skaftet medsols några gånger.

När tråden fästs, spänn så strängen ytterligare genom att skruvaåt ögleskruven, som nu fungerar som stämskruv. Knäpp strängenoch lyssna under tiden. Spänn tills gitarren låter bra med lössträng.

Hur man spelar:Håll fast burkgitarren mot kroppen med underarmen, så ”bästa” handen blir fri att knäppa strängen.Låt halsen (läkten) vila i andra handens veck mellan tummen och pekfingret. Då kan man få olika toner genom att hålla strängen tryckt mot läkten på olika ställen med pekfingret och de andra fingrarna, medan man knäpper strängen med andra handen.

pappspik

Burkgitarr



Rörbas
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Burkfela
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Musikbåge
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Stråke
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 Brädcittra
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Några strängvarianter
Den större lutan har stämskruvar, som kan köpas i musikaffär. Man borrar två hål, ett för 
stålstaven man lindar strängen runt, och ett stort nog så man kkommer åt att fästa strängen. 

 Banjon i mitten har en extra list ovanpå halsen för att höja greppbrädan.
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BLÅSINSTRUMENT
I blåsinstrument uppstår ljudet genom att ett luftstråle man blåser förvandlas till toner med hjälp 
av munstycken och rör eller kärl för resonans. Enligt en annan indelningsprincip är blåsinstrument
aerofoner, d.v.s. ljuden framställs genom manipulering av luftströmmar på olika sätt. Till 
aerofonerna hör alltså till exempel också tramporglar och dragspel. 

Det finns tre vanliga typer av blåsinstrument:

Svävande luftblad

Här finns bland annat blockflöjter och tvärflöjter. Här uppstår 
ljudet genom att man blåser en luftström mot en vass kant på 
en resonanskropp, vanligen ett rör. Detta får luftstrålen (kallat 
luftbladet) att pendla in och ut ur röret över kanten med stor 

hastighet vilket skapar de tryckvariationer i röret som skapar ljudet.

Vibrerande tungor

Här finns bland annat klarinetter och saxofoner. Här uppstår ljudet
genom att en elastisk och rörlig tunga ömsom öppnar och stänger en
springa som leder snabba luftpuffar in i ett rör när man blåser mot den. Det
kallas påslående tungor. Det finns också instrument med tungor som
svänger fritt fram och tillbaks inom en slits, när luften passerar genom
den, som munspel och dragspel. Det kallas genomslående tungor. Oboer och
fagotter har två tungor som slår mot varandra.

Instrument med läppvibrationer

Här finns bland annat trumpeter och tromboner och 
didjeridoo. Här är det blåsarens egna läppar som fås
att vibrera genom att utföra ett ”pruttljud” medan
läpparna hålls mot öppningen på ett rör. Genom att
spänna läpparna olika mycket och blåsa olika hårt fås olika toner, ofta i kombination med 
förlängningar som kopplas in och ur via ventiler.
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          Klarinett
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RYTMINSTRUMENT
Dessa har oftast ingen tydlig tonhöjd, även om man kan höra en tonhöjd ”i bakgrunden” av brus 
eller smällar, som till exempel på trummor. Till denna kategori räknas också en del instrument 
med ganska tydliga, men korta toner, som xylofoner.

Instrument som anslås 

Här finns olika trummor, med ett membran av skinn eller
syntetmaterial, som spelas antingen med händerna eller med en
spelpinneav något slag (kan kallas trumstockar eller mallets)

 Det finns också fasta föremål som anslås, oftast med 
spelpinnar, som stavarna i xylofoner . Eller claves (ett par 
träpinnar som slås mot varandra.

Många ting kan fås att fungera som rytminstrument 
genom att hållas/placeras så att de kan svänga fritt och 
anslås med lämpliga spelpinnar. Bunkar, lådor, lock mm 
fungerar ofta bra.

Instrument som skakas 

Dessa kan vara kärl med tunna väggar, fyllda med små
korn av olika slag, som maraccas , eller bjällror, eller med
andra lösa delar som slår mot varandra, som kastanjetter.

Klockor är som skålar med väggar som klingar när en
hängande kläpp fås att studsa mot väggarna.

Instrument som gnids eller skrapas
Hit hör till exempel gurkor (guiros). De har en veckad yta som
sätter en spelpinne i vibration när den dras över vecken.
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Rörtrumma
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Hängande träspel
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 Stort träspel

35 



36 



 Stortrumma
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Spelpinnar
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 Slaga
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Diverse slag
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Klangspel
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ÖVRIGA INSTRUMENT

Det finns många instrument som inte kan klassificeras som sträng, blås eller rytminstrument.

 

 Till dessa hör till exempel sådana som
förstärker och modifierar rösten, som kazoo,
som är en variant av att spela på kam med
hjälp av ett silkespapper. Typen intill är en
vanlig kommersiell variant, Låtas variant som
beskrivs nedan har ett antal möjligheter som
saknas på denna.

 Elektroniska instrument finns av många olika slag. Gemensamt är att svängningar i elektroniska 
kretsar omvandlas till svängningar i högtalarmembran, membran som antingen sitter på själva 
instrumentet, eller på högtalare som ansluts till instrumentet. Syntar förekommer till exempel som
inbyggda i tangentbord, inbyggda i särskilda lådor med elektronik eller som mjukvara till datorer.
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Kazoo
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ATT SPELA PÅ ALLT 
När du vill hitta på instrument själv kan du pröva att utveckla något av de beskrivna instrumenten 
ovan, eller kasta dej över nedanstående tips för att hitta eller sätta samman komponenter till ett 
instrument, eller pröva hur olika saker bäst fungerar som instrument.

Allting kan låta som befinner sej i luft och kan röra sej eller vidröras.

Varje sak i rummet eller miljön i övrigt, och varje del av rummet/miljön självt, är ett 
musikinstrument, om du använder det som musikinstrument.

Varje sak har, när du låter det vara ett musikinstrument, många olika sätt att ljuda på.

Av dessa sätt att låta en sak ljuda, finns en del sätt som är mera självklara för olika saker, 
beroende på hur saken är konstruerad. (Man får tydligast ljud.)

Traditionella musikinstrument utnyttjar dessa mera självklara sätt

De vanliga sätten att locka fram ljuden ur saker och instrument är, med exempel på saker 
som är mera självklara att använda på dessa sätt:

Slå
Kärl (lådor, burkar), rör, elasiska trådar (strängar), 
balkar, membran, tungor

Skrapa Ojämna ytor, membran

Gnida – stryka Trådar, kärl, membran (ev. balkar)

Knäppa Trådar, tungor

Blåsa Rör, tungor, kärlkanter, eggar

Skaka Kärl med innehåll, objekt med lösa delar

Det låter också olika beroende på vad du använder för att sätta saken i rörelse.

Kroppen (händer med fingrar och naglar, munnen, övrigt)

Andra objekt (klubbor, käppar, borstar, stråkar, pennor, en till av samma sak man aktiverar) 
och deras egenskaper som tyngd, elasticitet och ytstruktur. 
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Några saker att spela på

Leta bland dina ting och pröva dem som musikinstrument

 Stålbunkar och kastrulllock är klassiska 
instrument, ofta utmärkta gong-gongar och 
cymbaler. Låt dem bara klinga så fritt som möjligt,
med så få kontaktpunkter med underlag, och 
gärna t.ex. filt. Här ses också en lampskärm

 

Äggskäraren är ett likaledes klassiskt
stränginstrument, för att förstärka klangen kan man hålla den mot ett ihåligt kärl, även en 
bordsskiva kan förstärka ljudet.

Ett kanske något oväntat rytminstrument. Många 
plastflaskor för schampo mm har en liten pip i locket, 
som fungerar som en panflöjtpipa (ett rör slutet i ena 
ändan), när man trycker på flaskan och prövar olika sätt 
att vinkla locket.
Man får lite olika
väsiga klanger.

Släng inte din gamla desktop-dator! Chassit kan vara en
fantastisk gong-gong. Här ett chassi med ett handtag för att
hålla i och ett par gummilister så det kan stå (uppochner
från bilden) på golvet eller ett bord och spelas.
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Att upptäcka vad man har
Naturligtvis kan man använda ”normala” instrument av olika slag för att leka och improvisera sej 
fram på tillsammans. I Låtas sammanhang rekommenderar vi att liksom återupptäcka 
instrumenten som de ljudalstrande redskap med många möjligheter som de är. Några kanske har 
ett instrument i garderoben som man givit upp av olika skäl, eller till och med har ett piano 
stående någonstans som man inte använder. Dags att närma sej det som på nytt. Kanske glömma 
allt teoretiskt man lärt sej eller försökt lära sej och pröva nya sätt att närma sej det. Kanske även 
en del proffsmusiker kan hitta nya sätt att närma sej sina instrument. Titta gärna på sidan ”Att 
spela på allt ” (sid 46) för att få idéer. 

En grund för förutsättningslöst utforskande av ett instrument är att betrakta alla ljud som 
användbara, både ofullkomliga varianter eller misstag i förhållande till det perfekta förväntade 
ljudet. Därtill kommer helt nya sätt att närma sej instrumentet, nya sätt att framkalla ljudet och 
nya ställen på instrumentet att nyttja.

Ett sätt att etablera ett oväntat ljud som acceptabelt är att söka upprepa det och lyssna in dess 
kvaliteter. Här några exempel:

Rytminstrument är nog mest inbjudande till sådana utforskanden, man kan slå med händer eller 
olika andra föremål på olika sätt och ställen, skrapa, gnida, kanske till och med blåsa. 

Stränginstrument. Med dem kan man stämma strängarna på olika sätt inklusive rent slumpmässigt 
och pröva sej fram. På spunna strängar kan man skrapa med naglarna och man kan slå an 
instrumentet över strängarna eller på instrumentkroppen med händer eller redskap.

Blåsinstrument. Man kan använda de väsande eller ”pruttande” ljud man får fram på jakt efter det 
perfekta ljudet när man är ovan, eller på andra sätt experimentera med okonventionella 
anblåsningstekniker. Mekanikens ljud på vissa instrument (klaffar etc) kan få vara med naturligtvis 
och lite försiktiga knackanden står de flesta instrument ut med. 

Kroppen och rösten ger ju möjlighet till nästintill oändliga variationer av ljud, tonande, tonlösa, 
rytmiska eller klingande - pröva på att humma och ljuda, även med ord, klappa på kroppen på 
olika ställen och olika sätt och upprepa intressanta ljud för att liksom ”sätta” dem. Några klassiker: 
klappa på kinderna med munnen öppen och spänn dem på olika sätt. Utnämn knäna till trumset , 
kanske även med fötterna samtidigt. Knäpp med fingrarna. Pröva massa olika sätt att klappa 
händerna. 
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OM VERKTYG
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SNICKERITIPS
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ATT BÖRJA SPELA IHOP
De enkla, grundläggande instrumenten i den här boken är bra för att närma sej ett gemensamt 
musikaliskt skapande på ett grundläggande sätt. Spendera lite tid att utforska vilka ljud du kan få 
ut ur dem, även på ovanliga sätt, och gör gärna likadant om du har tillgång till ett etablerat 
instrument. Har du ett gammalt favoritinstrument, se om du kan hitta några nya sätt att använda 
det och få några nya ljud ur det.

 Musiken kan ju ses som ett av alla språk vi har för att kommunicera. Musiken använder sej av 
egenskaper som finns medfött i kroppen. Övningarna/spelsätten i boken bygger på detta. Det 
handlar om grundläggande spelsätt man kan använda tillsammans, där alla kan få plats, gärna 
med Låtas instrument, men alla instrument kan vara med, liksom kroppen och rösten. Idén är att 
man genom att fokusera på några olika grundläggande musikaliska ingredienser på ett kreativt 
sätt får redskap att ge sej in i ett friare skapande samspel och överhuvudtaget få en känsla för 
musikens grunder. Man övar sej att uttrycka sej, och att lyssna på sej själv, på andra och på en 
helhet. Alla speltips innehåller möjligheter att hitta på saker i stunden att använda i samspel med 
en enkel teknik.

Musikens makt och mystik
En episod: A småvisslar på en liten oavslutad melodisnutt han hittar på medan han pysslar med annat. I
rummet intill står U och diskar. U anser sej totalt omusikalisk, men A noterar att U tar upp hans lilla 
melodi, och därtill avslutar den elegant. När A påpekar detta för U och ger honom en komplimang, ser 
denne ut som ett frågetecken: ”Vadå, hade jag visslat?”  – Musiken lever sitt eget liv – i oss och genom 
oss.

Att musikterapi i olika former fungerar är utan tvivel. Och ni har väl hört det där om att kor mjölkar
bättre till musik? Denna Musikens Makt, ja. Den som bland annat döljs inuti oss. Varför inte släppa 
den fri? Den kan vara till mycket – att ha kul, ha allvar, att lära sej om sej själv och andra, att öva 
diverse motoriska förmågor samtidigt, eller att ta vägen
nånstans bortom sej själv – eller till sin djupaste kärna – hur
man nu vill se det. För sin egen skull, för andras skull.

Och när man väl gripits – vem bryr ser om tid och väder ?
(Bilden är från en regnig Urkult-festival, ett årligt
musikevenemang i Näsåker). Eller vad någon annan tycker?
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I den här boken presenterar vi musik som ett språk, ett kommunikationsmedel som alla kan 
använda (se sid 7). Att utveckla sig musikaliskt kan ses som att tämja, och samtidigt göra sej till ett 
redskap för Musikens makt, lite vartefter. Det som får många att hänge sej åt musikens värld är 
den speciella upplevelsen av att musiken liksom kommer ur en själv utan att man ”gör ” någonting.
Instrumentet spelar liksom av sej själv, och med förvåning kan man iaktta vad som kommer fram 
ibland. Faktum är att detta kan hända en utan att man har övat i åratal. Det handlar om att ge sej 
tid att koppla av – och på – i ett musikaliskt flöde. Att koppla bort alla ovidkommande tankar och 
funderingar, som kan störa uttrycket och upplevelsen (som tvivel på ens egen förmåga mm.) Man 
måste alltså – åtminstone då och då – tillåta sej att spela så enkelt som man behärskar (det kan 
vara svårt för en del)  och ”luta sej” in i detta. Eller kanske diska samtidigt ibland, som U i 
berättelsen ovan.

Om ni är några som vill utforska de ”djupare” sidorna av musikens makt, så är ni härmed inbjudna 
till en kurs/träff där vi utforskar detta tillsammans! Se ”Kurser” i menyn på soundwell.com.

Om det musikaliska samspelet
Musikens makt blir som mest tydlig när man musicerar tillsammans. För musiken är ju en 
konstform där man oftast är flera, vanligare
än i de flesta andra, som är naturligt
individuella. 

Varför är det naturligare att musicera ihop än
att till exempel måla en bild eller skriva en
bok ihop? Det handlar om flera saker. Rent
fysikaliskt är ju musiken en ljudande händelse
i tiden, som synes obevekligen gå framåt tills
den tar slut och inte finns mer. Varje del av
musiken finns bara i ett ögonblick, som kan
fyllas med ljud. Och det handlar om örat, som inte går att blunda med, och det går inte att bara 
lyssna åt ett håll. Allting som låter på en plats blandas automatiskt. Det är alltså naturligt, att flera 
deltar i musicerandet, för att få en fyllig och intressant ljudbild av flera samtidiga flöden av ljud. 
(Med modern elektronik kan man ju göra komplex musik på andra sätt, men det handlar 
fortfarande om samtidiga ljudflöden i tiden.) I en levande musik finns en naturlig plats för flera 
musikanter. 

 Det man gör hörs också av andra i närheten, även när man prövar sej fram, vilket gör att många 
anser sig ha svårt för att pröva på att just musicera när man vill pröva på ett konstuttryck. Därför 
är ett gemensamt musicerande också ett utmärkt medel för att utveckla en gruppgemenskap och 
lära sej om sej själv och varandra, bland vuxna eller barn, nybörjare eller mer vana. 
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Dess karaktär gör alltså att musik är en utpräglad social konstform. Samspela kan man göra redan 
från början när man lär sej musicera. Man kan gärna göra improviserad musik, det vill säga hitta 
på medan man spelar. Denna bok innehåller tips på sådana spelsätt. Från början handlar det om 
konsten att ta det enkelt, och låta det vara enkelt, medan man låter sej hitta på och lyssnar på sej 
själva, varandra och helheten. Att improvisera tillsammans är det lättaste men ändå ibland ett 
svårt sätt att närma sej musiken. Det är lätt därför att det är möjligt och tillräckligt att delta med 
ett minimum av tekniska och teoretiska kunskaper. Det är svårt därför att man möter sig själv och 
varandra i nuet på ett oförutsägbart sätt, vilket ju ibland kan vara en utmaning. Att låta sej låta är 
en liten konst i sej för många, liksom att lyssna utan att låta sej störas av det inre pratet, som lätt 
kommer igång om man känner sej lite osäker. Föreställningar om att ”inte vara bra” hindrar ofta i 
början. Men det enda sättet att utvecklas musikaliskt är att hålla på,. Om man kommer överens 
om att tillåta varandra att pröva sej fram, så kan man få tillfredsställelsen att lära sej mer 
tillsammans, samtidigt som man kan ha roligt och givande medan man utvecklas, enskilt och 
gemensamt. 

Och om man bestämmer sej för att hålla på en stund, så kan mycket spännande hända. Och ta 
gärna med barn i musicerandet ibland, de kan inspirera till att våga och pröva..

För osäkra musikanter
Bara några rader för dem som känner sej osäkra inför tanken att ge sej in i ett musikaliskt 
samspel. Vi har alla en förmåga att kommunicera med ljud, och musiken är ett naturligt uttryck för
ett antal medfödda egenskaper. Problemet är att många som gillar musik har svårt att se sej själva
som musikanter, ofta även om man har tillbringat en tid med ett instrument i ett tidigare skede av 
livet. I jobbet med Ljudlekslänken och Låta sedan 1970-talet har författaren noterat några typiska 
händelser och omständigheter som ställt till det. Det kan vara bra att se dem för att kunna låta 
dem vara passerade. 

Många har råkat ut för ett avskräckande inflytande från någon person eller personer som har ställt
orimliga krav, baserade på att man skulle bli en proffsmusiker. Det kan handla om

- en gammal musiklärares krav, villkor och värderingar

- påtryckningar och förväntningar från föräldrar

- egna idéer om att man måste vara jättebra ”först” innan man kan använda musik.

- samhällets allmänna prestationskrav
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Typiska episoder är till exempel att man ombetts hålla tyst när man skulle sjunga eller spela 
tillsammans i en grupp, fått ett instrument att öva på som man inte velat ha eller fått hålla på med 
för mycket nottraggel utan chans att göra spelandet till sitt eget. Många har också låtit ”det nyttiga
livet” ta över, på ett sätt som minskat utrymmet för ens kreativa sidor. Studier, lönearbete och 
familj och barn kan fylla det moderna livet med prestationskrav och rutiner. Men vi kan – nja, inte 
alla kan bli musikproffs, men alla kan använda musik som ett levande språk. Och umgås man med 
barn har man naturliga musikanter att utforska med.

 

MUSIKENS GRAMMATIK
Ljudsamtal

Själva utvecklingen av låtande språk bygger sedan urminnes tider, 
innan talspråket uppfanns, på ett rent kommunicerande med ljud,
och det är fortfarande vad dagens musik handlar om i grunden. 
Sedan ursprunget har musiken utvecklats parallellt med tal- och 
skriftspråket för att kunna uttrycka och dela komplexa, ofta 
sammansatta reaktioner och impulser, känslor, attityder, uttryck, 
upplevelser, miljöer och kanske personligheter och livsinställningar i
koncentrerad form, i motsats till det vanliga talspråkets syfte att 

klargöra och exakt beskriva saker. I den mesta musiken kan man höra hur olika smådelar, mönster
och stämmor liksom pratar med varandra i en dialog, följande efter varandra eller samtidigt.

Undersök musiken som språk. Ljudsamtala med varandra, först två och två, sedan flera, först 
ping-pong-skicka olika ljud mellan er, använd sen även samtidiga ljud i ljudsamtalet. Typiskt kan
man härma, komplettera och kontrastera varandra. (Utforska gärna instrumentet/kroppen var 
och en först för olika sätt att få ljud, kanske hitta nya sätt om man har ett vant instrument.)
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Puls

En fundamental biologisk grund för musik är pulsen, som bygger på alla 
regelbundna kretslopp som finns i kroppen, varav hjärtats slag och 
lungornas andning är de mest påtagliga. Våra kroppars puls inramas av 
naturens alla uppenbara kretslopp som ligger till grund för vårt mätande 
av tiden, i modern tid indelande den i lika stora intervall som avlöser 
varandra, sekunder, minuter dagar, år. Musikens puls ligger ofta nära 

hjärtats puls, och att följa en musikalisk puls, stilla eller dansande, för oss in i nuet och kroppen på 
ett helande sätt. Kroppen vill göra saker i regelbunden puls, gå, hamra, vispa och musicera. 

Spela med puls. Hitta gärna en gemensam puls genom att var och en tyst hittar en inre puls man
trivs med och håller den en stund. På en given signal klappar alla sin puls högt, varefter man 
lyssnar in de andra och söker en gemensam puls genom att anpassa sitt tempo.. Spela sedan 
enkelt, kanske bara på pulsslagen och variera betoning och volym, låt det kännas i kroppen. 
Lyssna på dej själv, varandra och helheten, testa med pauser ibland. Håll på, utveckla 
lyssnandet, hitta små samspel (ljudsamtal) med pulsen som bakgrund.

 

Rytm 
Talspråket har olika uppenbara egenskaper.
En är dess rytm. Medan vi talar läggs
stavelserna fram efter varandra i tiden,
med längre och kortare avstånd och olika
betoningar. Hur de fördelas i tiden och
betonas är språkets rytm. När vi talar har vi
oftast ingen regelbunden puls som vi
förhåller oss till och liksom följer. Om vi
talar med en tydlig puls bakom rytmen, så
handlar det troligen om rimmad poesi eller
rappande.

I musiken förekommer rytmen ofta i form av kortare mönster, som upprepas eller varieras (tänk 
Beethovens femma eller Gubben Noak). Om man improviserar tillsammans är det en bra metod 
att använda rytmiska mönster som blandas. Man upprepar ett mönster ett tag och lyssnar in hur 
det passar in i helheten, gör efter ett tag mindre variationer man tycker passar o.s.v.. 
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Testa rytmiska mönster (riff), gärna från talspråket - gör en runda där deltagarna får hitta på 
rytmiska mönster som alla sedan spelar upprepat, medan man upplever en jämn puls. Tag 
gärna hjälp av en kortare mening eller ett namn, uttala det rytmiskt och upprepat ett tag, och 
spela med instrument på varje stavelse. 

 

Takt
När vi aktivt lyssnar (och rör oss) efter en puls, så märker vi att 
den mesta musiken delar in den jämna pulsen i grupper med 
hjälp av betoningar och fördelningen av små rytmiska mönster. 
Antalet sådana pulsslag i en grupp kallas i musikteori takten. 
De vanligaste taktarterna i västerländsk musik är 2-takt, 3-takt, 

4-takt och 6-takt, men 5-takt och 7-takt kan också förekomma, till exempel ofta i musik från Balkan.
 

Testa att uppleva olika takter. Spela en helt jämn puls, och lyssna i olika taktarter (med en jämn och 
likabetonad puls är det upp till örat att bestämma sej vilken takt man ska lyssna i, vilket sker spontant.). 
Bestäm er sedan gemensamt att spela den jämna pulsen i olika taktarter. Man betonar då oftast det 
första slaget i takten. Passa efter ett tag på att ljudsamtala och testa rytmiska mönster under tiden. För 
driftiga: Spela enkelt och experimentera tillsammans med att blanda olika takter med samma puls. 
Spännande att lyssna sej in i.

Tonhöjd, melodi och klangfärg
En viktig del av talspråket är de tonfall vi använder. Med
olika tonfall och betoningar kan vi uttrycka olika känslor,
enkla spontana sådana som glädje, ilska, sorg och rädsla,
liksom mer komplexa som förvåning, ironi, överraskning,
insisterande, ömhet, eftertänksamhet o.s.v., liksom om vi
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uttrycker en fråga eller ett påstående. Vi använder också olika småljud för att uttrycka oss då och 
då, som hummanden, suckanden, smackanden och vi väljer att betona olika ord i en mening för 
att tydliggöra vad som är väsentligt. 

I musiken har vi överfört sådana skillnader till 

Tonhöjd – ljud som tydligt kan urskiljas som dova eller pipiga eller mittimellan sägs ha en tonhöjd. 
Olika tonhöjd motsvaras av ljudvågornas fysikaliska frekvenser (svängningar per sekund). Olika 
kulturer väljer ut olika kombinationer av tonhöjder att använda i sin musik. Dessa kombinationer 
kallas musikaliska skalor, grupper av toner som man håller sej till i ett visst stycke.

Melodi – när ett förlopp av enstaka ljud rör sej framåt med olika tonhöjder, kallar vi det för en 
melodi.

Klangfärg - vilka typer av ljud vi använder, som ljud från olika musikinstrument, olika typer av 
människoröster etc. Fysikaliskt uppstår olika klangfärg av att enstaka toner nästan alltid består av 
kombinationer av olika ljudande frekvenser, med en dominerande frekvens som anger tonhöjden.

Man talar också om klang som samklang, ett ljud som bildas av flera ljudkällor tillsammans. I 
västerländsk musik talar man om ackord, som är kombinationer av vissa toner i en skala. 
Västerländsk harmonilära handlar om hur man brukar ordna olika ackord i olika mönster.

Musikforskning visar att många klangliga och melodiska rörelser uppfattas ha ett liknande 
känslouttryck inom flera kulturer. 

Testa att turas om att göra små känslouttryckande ljud och se om de andra kan härma och 
identifiera vad det handlar om. 

Testa att välja ut en mening och turas om att säga den på olika sätt, med olika betoningar och 
klangfärger, hur ändras betydelsen?

Testa en tonmatta tillsammans – bygg upp en samklang med utdragna toner (med blås, stråke, 
röst eller elektroniskt) och lyssna på hur den förändras vartefter någon byter ljud..
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Musikalisk form 
Detta handlar om hur ett stycke musik byggs upp och 
förändras över den tid det pågår, liksom vilka ljudkällor som 
ingår. Musiken kan vara helt improviserad i stunden, men 
även då tenderar någon form av struktur att uppstå. Ofta 
bärs ju formen fram av en text så man får verser och 
refränger eller andra regelbundenheter i texten. Klassisk 
västerländsk musik innehåller ju många former som 

symfonier, sonater, fugor mm. I olika musikkulturer finns olika former, som ragor i Indien eller 
gamelan i Indonesien. 

Hitta på sätt att blanda idéer från de olika tidigare tipsen, ge utrymme åt varandra på olika sätt, 
avlös varandra i olika roller etc, till exempel:

Ljudsamtala med komp. Gör en ljudsamtalsrunda enligt tidigare tips medan övriga gör en 
enkel rytmisk bakgrund eller en utdragen samklang (tonmatta).

Blanda rytmiska mönster på olika sätt, enskilt, parvis eller gruppvis, kanske med en tonmatta
som bakgrunden.

Gör en runda där ni får turas om att spela lite mer solo (eller gör duetter) kanske bara någon 
takt eller lite längre ”turer” där man lämnar över när man vill, medan resten kompar enkelt.

Ljudmaskin: Någon börjar spela en jämn puls. Övriga faller in i tur och ordning och bygger 
på med att regelbundet förstärka något pulsslag eller fylla i luckor. Var och en släpper in 
nästa när hon/han hittat ett tillägg som hon/han är nöjd med. Gör enkla saker så alla får 
rum. Lyssna på ljudmaskinen en stund, (det blir ett sammansatt rytmiskt mönster av det 
hela om alla håller kvar sin bit)
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Gör en komposition med olika satser – olika spelregler som avlöser varandra. Såna här och liknande 
lekar kan man hitta på t ex genom att ställa frågan: Vem ska göra vad, när och hur? 

Vem - alla, 2 grupper, en ensam + resten o.s.v. 

Vad – något av spelsätten ovan eller efter någon annan instruktion som del av känd sång 
eller illustrera någon känsla eller händelse eller inspireras av en bild eller egna ”noter” som 
ni hittar på. 

När - samtidigt, en i taget, man faller in vartefter, man faller ur vartefter

Hur spelar man - starkt, svagt, snabbt, långsamt, valfritt

Hur ska spelet förändras - snabbare, svagare o.s.v., man turas om i en viss uppgift, man 
börjar eller slutar på visst sätt, alla följs åt mellan olika delar

Gör ”partitur” att spela efter, i form av bilder, tecken och ”låtsasnoter”, en illustration av en 
händelse, en saga med ljud eller vad ni kan hitta på eller ta som inspiration. Ett sådant underlag 
kan egentligen vara nästan vad som helst, som man tolkar som musik. Bilder, texter (rena 
instruktioner eller vilka texter som helst), symboler eller något som liknar eller är traditionell 
notskrift. Ska man använda ett sådant underlag bör man samlas en stund innan spelet och 
gemensamt bestämma hur man ska tolka dem.

Ibland är det kul att ge sej in i ett helt fritt samspel, där man 
lyssnar sej fram tillsammans utan några instruktioner. Ju mer 
man har testat alla tidigare spelsätt och ljudlekar, ju lättare är 
det att skapa en sammanhängande ljudbild tillsammans. Man
kan använda tipsen och ljudlekarna ovan som spontana 
ingredienser i ett längre samspel, där alla kan vara med på 
lika villkor, oavsett förkunskaper. I ett samspel, där det finns 

utrymme för spontanitet och dialog skapar man en gemensam ljudbild, där var och en kan bidra 
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med en stor eller liten del. En ljudbild, som man gör sej hemmastadd i och förändrar medan 
helheten hålls ihop. Och man håller gärna på länge, för att bli allt bättre på att lyssna på helheten 
vartefter att man tröttnar på att oroa sej för hur man låter eller för annat.

 

Att lyssna
Hörseln är kanske det viktigaste sinnet för vår kommunikation, och som ständigt är på vakt för att 
avläsa vår omgivning, vare sej vi vill eller inte. Vi kan försöka hålla för öronen, men vi kan inte 
blunda med öronen. Öronen vill att vi ska hålla dem öppna. Och att göra och lyssna på musik är ett
av de bästa sätten. Och att lyssna på allt som musik.

Vi kan välja en del olika sätt att hantera hörseln. 

• När vi vandrar runt eller sitter i tankar utan att fokusera på hörseln, kan vi helt bortse från 
omgivningens ljud, så länge inte något okänt eller uppseende(-hörande)väckande tvingar 
oss att höra och ta ställning. 

• Vi kan höra utan att lyssna, det gör vi när vi mest konstaterar vad som låter. 

• Att verkligen lyssna handlar om att ta in ljudbilden medvetet, vilket kan göras på olika sätt. 

◦ Man kan rikta sin uppmärksamhet mot ett visst ljud (eller flera), 

◦ Man kan söka ta in hela den ljudmiljö man befinner sej i i ett ”öppet” lyssnande. 

Kanske paradoxalt är det lättast att lyssna om man samtidigt gör sej medveten om sin kropp, 
slappnar av och andas djupt och lugnt. Om man lyssnar öppet och noga, särskilt i en tyst miljö, så 
hör man också ljud inuti sitt eget huvud, där finns pipiga och brusande ljud liksom pulserande, 
som alstras av nervsystem och blodomlopp. Förmodligen ingår det som kallas tinnitus, som i den 
meningen inte är en sjukdom eller åkomma. Men kan intressera sej för denna inre ljudvärld 
parallellt med den yttre. Ett utmärkt sätt att meditera.

Att verkligen lyssna sej in i musik, som man gör själv eller tillsammans, ger en möjlighet att ”bli ett 
med” musiken, så att ens egna insatser liksom sker automatiskt, man blir en iakttagare och 
upplevare av det ”man gör”, som verkar mera ske genom en. En liknande känsla kan man också få 
genom att låta sej lyssna fullt ut på musik som andra gör.
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Idealiskt vore om vi kunde lyssna på varandra lika öppet, intresserat och lyhört när vi samtalar 
med varandra som när vi tar in musik som bäst. Ett gott lyssnande i den mänskliga samvaron är en
förutsättning för att förstå varann, känna empati, utvecklas och kunna samverka kreativt för 
gemensamma mål.

Några tips kring lyssnandet

Man kan som en inlyssning till ett spelande göra olika övningar och lekar med lyssnandet.

Sitt i tystnad en stund och känn kroppstyngden, andas ut ordentligt och vänta in att kroppen 
andas in ”av sej själv”.  Låt detta ske några gånger.

• Lyssna på och notera i minnet ljud du hör i rummet, utanför rummet (nära eller långt bort 
om ni är utomhus), i egna huvudet. Berätta för varandra sedan.

• Prata om ljud man gillar och eventuellt ogillar, varför?

• Berätta om någon händelse med ett ljud som ni kommer ihåg särskilt? 

Här är några lyssningslekar för olika sammanhang:

• Vid gruppindelning: Dela slumpmässigt ut likadana burkar med grupper av olika ljudande 
ting i, och låt deltagarna lyssna sej fram till sin grupp

• Ordna en liten tävling när det gäller att identifiera innehåller i ett antal likadana kärl 
(tomma ölburkar eller mörka flaskor) genom att skaka dem. Kanske lättast mot en lista med
de ingående sakerna. 

• Sprattelgubbeleken: Kul särskilt med små barn. En grupp spelar tillsammans spontant 
medan en annan grupp dansar. De spelande gör pauser ibland, och då ska de dansande 
stanna och stå stilla som statyer. Det brukar fungera fint, särskilt om man delar in 
deltagarna i en grupp med vuxna och en grupp med barn. Att kunna styra över vuxna 
brukar ge barnen en gemensam koncentration. 

• Gömma nyckeln: Den klassiska leken, där man gömmer en nyckel eller annat föremål och 
låter en person ledas till den, här med hjälp av musik/ljud som man spelar olika högt 
och/eller intensivt. En variant är att låta flera leta och tilldela varje letande ett eget ljud att 
följa.
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NÅGRA MÅLGRUPPER
Instrument för barn

 Alla barn är musikanter. Med sin spontana lust att pröva och leka med 
ljud och musik har de gratis en viktig egenskap, som behövs för att 
utvecklas musikaliskt. Kreativiteten, lusten att uttrycka sej. Den 
inställningen finns alla skäl att odla och ta tillvara, och söka behålla, när
det vuxna livets krav på perfektion och prestation tränger sej på. Visst 
behöver barnen stöd att lära sej mer, främst att lyssna och strukturera 
sej, men alltför ofta medför deras möten med vuxnas musikaliska 
ambitioner att de tappar lusten, och slutar som vuxna, som anser sej 
omusikaliska och har givit upp sina idéer om att göra musik.

Det handlar om att i görligaste mån inte utsätta barn för vad som upplevs som tragglande, inte-
röra-attityder till instrument, hyssjanden från vuxna som upplever sej störda o.s.v., om man på 
allvar vill ge dem chansen att bli kreativa musikskapare som vuxna. Det är inte lätt alla gånger, och
naturligtvis inte alltid på sin plats, men det finns sätt att underlätta en positiv attityd från oss 
vuxna. Ett givet sätt är att själva ge oss in i och ta vara på barnens musik- och ljudlekande, så som 
det pågår, och låta oss själva inspireras att utveckla vår egen musiklust, samtidigt som vi kan bidra
med vår större lyhördhet och tillföra våra egna musikkunskaper, på vilken nivå de än må vara. 
Samtidigt kan vi vuxna bidra med att stimulera dem till att lyssna på vad man gör och på varandra,
och på så sätt hjälpa till att utveckla deras musicerande.

Något som också underlättar för barnens musikalitet att utvecklas är att låta dem ha en stor och 
fri tillgång till musikinstrument. Det underlättas naturligtvis av om instrumenten ifråga är hållbara 
och robusta, och samtidigt har så mycket musik som möjligt att bjuda på. 

 Många av de självbyggda instrumenten i boken man kan göra med byggbeskrivningarna kan bli 
mindre robusta (utom träspelet och stortrumman). Å andra sidan kan man lätt laga dem om de 
går sönder. Instrumenten är i första hand improvisationsinstrument, vilket passar bra för barns 
spontana uttryck. Att skapa musik i stunden är inte svårt, bara man tillåter sej att använda det som
man får fram. Det är till exempel kul och imponerande att se hur ganska små barn kan utföra ett 
ljudsamtal tillsammans (sid 54), om man ger dem varsitt instrument. Om man ber dem att använda
instrumenten till att ”prata” med varandra, att lyssna och svara på den andre, så blir det ofta bra 
och kul musik av det. Vuxna har faktiskt mycket att lära av barns sätt att spontant uttrycka sej med
musik.
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Träspelet är ett idealiskt gruppspelsinstrument, där upp 
till åtta barn kan samlas runt spelet och spela 
tillsammans. Modellen är särskilt lämplig för skolor och 
daghem mm, där man behöver snabbt kunna ta fram ett 
instrument och använda det för att sedan lätt ställa 
undan det igen, eftersom stavarna är fastmonterade. 
Xylofoner kommer annars ofta i ”lösbitssystem”, viket gör 
att de måste moteras upp och ned, delar kommer bort 

m.m.) Det är dags att släppa in de stora xylofonerna i den svenska musiken, de frodas i alla andra 
världsdelar.

 

Instrument för funktionshindrade 
När man tänker på hjälpmedel för personer med 
funktionsvariationer dyker den praktiska verkligheten främst 
upp. Och det är klart att de dagliga praktiska rutinerna är 
fundamentala, och den avancerade forskningen och 
utvecklingen av sådana hjälpmedel är lika nödvändiga som 
beundransvärda. 

Men livet är inte bara vardag. Kultur och skapande ger mening. 
Och visst ska alla ha rätt att uppleva lusten i att göra sin egen musik, oberoende av olika praktiska 
hinder!

Många upplever problem med att hantera musikinstrument, med eller utan vad som betraktats 
som funktionshinder. Hinder som handlar om flera saker. Det kan handla om fysiska eller psykiska 
begränsningar hos utövaren, men det handlar också om tekniska svårigheter och ömtålighet hos 
instrument, liksom föreställningsvärldar om vad musik är och ska vara, allmänna prestationskrav 
mm. 

Att närma sej musik och musikinstrument från grunden i ett samspel utan krav på avancerade 
tekniska färdigheter, som är denna boks idé, är ett sätt att ge plats för allas olika förutsättningar 
och utvecklas individuellt och gemensamt därifrån.
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Meningen är alltså att man ska kunna ha nära till en musikupplevelse, som funktionsvariationen 
begränsat eller motverkat. Samtidigt som man musicerar, så kan man öva sin motorik, sin andning
(med flöjter) och sin kommunikationsförmåga i stort, vilket ju är en extra fördel. Så instrument kan
vara hjälpmedel för både upplevelse och utveckling, fysisk som mental. Instrumenten i boken är 
oftast enkla att hantera och hållbara eller lätta att laga. Och de grundläggande speltipsen passar 
för alla. Verktyg för musikterapi för kroppen och själen. 

Man kan använda instrument man har omkring sej eller se till att det byggs instrument från 
boken, vilket kan kräva hjälp, men kan vara värt det.

 

Instrument för omusikaliska
 Det är mycket vanligt, att man egentligen skulle 
vilja hålla på med musik, men inte kommer sej för. 
Tyvärr har många fått törnar när det gäller lusten 
att låta, i skolan, av föräldrar, eller av sin egen 
självcensur. Man kan ha råkat ut för någon 
avskräckande upplevelse i sitt tidigare liv, som fått 

en att tappa lusten. Många har redan i skolan fått höra att de är ”ett hopplöst fall”. Man har 
svettats och plågats under uppsjungningar eller uppspelningar och ibland till och med ombetts att
hålla tyst när klassen sjungit tillsammans.

Många har burit uppskruvade förväntningar från föräldrar som en kvarnsten runt halsen, medan 
man sökt lära sej ett instrument. Andra har för sin egen skull velat spela ett instrument, men aldrig
kommit över det första övandet. Krav, förväntningar, prestationstryck och ouppnåeliga förebilder 
spökar, kombinerat med outtalade föreställningar om att man måste kunna allt fulländat innan 
man kan använda musiken som ett uttrycksmedel. Tänk om det var så med talspråket också, att 
man måste kunna uttrycka sig perfekt på en gång! Då skulle väl ingen våga öppna munnen.

Om du hör till dem, som upplever en hög barriär inför att blåsa ett tag i en flöjt eller leka lite på ett
piano, så har du kommit rätt. VI erbjuder ett sätt att startat på nytt.

Det har visat sej, att ett bra sätt att nystarta är att ta tag i ett instrument, som är befriat från 
förväntningar, som har sina egna ljud och som därför inte kan skapa negativa jämförelser med 
diverse kända virtuoser. Om instrumentet dessutom bjuder mycket litet tekniskt motstånd, utan 
inbjuder till ett enkelt och direkt prövande så är det ännu bättre. Instrumenten i boken är sådana 
instrument. Och (nästan) alla är väl prövade med personer, som anser (ansett!) sej omusikaliska. 
Och det har fungerat bra och varit skoj.
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Låtas instrument är till för att ge maximal chans att förutsättningslöst ta tag i låtandets ädla konst.
Sen är det upp till den ovane musikanten att ta tag i denna chans att låta instrumenten 
sjunga/tala/låta – utan att på förhand veta hur det kommer att låta, att ta tag i det som kommer, 
och fortsätta pröva sej fram. Det är ju ändå på det sättet som man lär sej det mesta, man måste 
pröva sej fram, och tåla att det blir som det blir, inte som man eventuellt önskar och föreställer sej 
direkt. Och när det gäller musik, så har vi ju alla så mycket i oss, och musikskapande (som allt 
skapande) handlar ju i grunden om att man låter saker ”dyka upp” inifrån, utan att man vet vad det
ska bli.

Alla Låtas instrument är vid det här laget väl prövade tillsammans med folk, som tillhör denna 
”omusikaliska” grupp. Och det funkar faktiskt utmärkt. Det gäller liksom bara att hänga med och 
hänga på. Att vara flera är alltid stimulerande, så länge man bestämmer att låta varandra låta. Och
det finns mycket att upptäcka och lära.

Instrument för pedagoger
Om du har som jobb att stödja och lära barn, funktionshindrade eller 
”omusikaliska” att ta sej fram i ljudens värld eller den stora världen, så
är Låtas metoder och instrument bra redskap. Musikens grunder 
kommer så nära som möjligt, både de grunder vi har i oss och de 
toner vi använder. Om ni bygger instrument tillsammans skapar ni en
bra grund för att dels förstå hur de fungerar, dels för att vilja spela 
tillsammans på sina egna instrument.

Instrumenten är särskilt lämpade för gemensam improvisation, i form av ljudlekar eller små 
kompositioner, som ger utrymme för egna initiativ, så som beskrivs i boken. Naturligtvis kan man 
också använda instrumenten i traditionella musikarrangemang av olika slag, förutsett att man 
ibland kan frångå krav på att arbeta med ”pianotoner”. Att spela flera på ett träspel eller 
stortrumma stimulerar lyhördheten och underlättar ett tätt samspel. Om man använder dessa 
som rytm- och klanginstrument kan man samla många runt detsamma, åtta barn eller fyra vuxna 
brukar gå bra.

Byggbeskrivningarna omfattar alla instrumenttyper och beskriver enkla instrument som går att 
bygga på någon timme. Detta möjliggör att spela tillsammans på dem vid samma tillfälle, så man 
fär en ”rivstart” med att uppleva instrumentet i funktion. Det minskar risken för att de hamnar ”på 
hyllan”.

För övrigt: Det viktigaste tipset till pedagoger, när det gäller att lära ut musik brukar ändå vara: 
Försök att se till att du har roligt själv, och hitta sätt att lära ut där du själv får utrymme att uttrycka
dej. (De tysta budskapen går ju alltid fram, din musiklust sprider sej).
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Instrument för ljudvänner
I gruppen Ljudlekslänkens lilla lokal i Stockholm på sjuttio- och 
åttiotalen, dök det ibland upp en modern klassisk kompositör, från 
Sverige eller världen, och de tyckte alla att det var jättekul, och 
fastnade länge vid de nya ljuden, som våra enkla instrument gav 
från sej. Detta hände också med jazz- och rockmusiker, som oftast 
är nyfikna på att utvidga sin ljudvärld, liksom hos en del 

folkmusikanter. Flera av instrumenten har förekommit i orkestersammanhang. Till exempel i Great
Learning Orchestra.

Så om du är intresserad av nya ljud och tycker det är kul att experimentera och pröva dej fram i 
musikens och ljudens värld, så har du kommit rätt! Vare sej du är proffsmusiker eller 
hemmapulare. Eller du kanske söker just något av dessa instrument till arrangemang med till 
exempel afrikansk eller asiatiskt klingande musik. Eller du vill sätta ihop en hittills ohörd 
kombination av nya ljud du själv skapar via byggbeskrivningarna. Pröva på.

Och visst är det dags att släppa in de stora xylofonerna svensk musik, varför inte ett pentatoniskt 
träspel i technomusiken och annan musik, som bygger på en tung puls och avancerade rytmer 
med relativt långsam förändring. Endast fantasin sätter gränser.

Börja med att bygga några instrument enligt beskrivningarna – och utveckla sedan nya varianter 
på egen hand.

Och testa gärna speltipsen från grunden. Att fördjupa sej i det enkla har alltid varit ett sätt att 
utveckla det komplicerade - se filosofi och matematik till exempel 

MUSIKEN I SAMHÄLLENA
I alla samhällen vi levt i eller stött på har det förekommit musik. Vi vet inte när våra förfäders 
signalerande med rösten eller bankandes på saker eller blåsande i rör blev det vi kallar musik i 
dag. Detta skedde ju inom och mellan oss. Det mesta tyder på att det började som ett 
signalerande med ganska tydliga betydelser. Vartefter talspråket utvecklades och tog hand om det
praktiska kommunicerandet fanns det rum för mer sofistikerade och mångtydiga musikaliska 
uttryck. Det skapades också speciella samhällsroller och ritualer där musik användes, något som 
utvecklas vidare än i dag. 
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I det moderna mediesamhället har musik till stor del 
blivit något vi lyssnar på, som stimulans i sig eller 
ibland att dansa till eller ackompanjera olika aktiviteter. 
Musikanter och sjungande idoler blir kulturella ikoner 
och förebilder. Och inte minst utsätts vi för musik i olika
former av andra skäl, för att dölja pratet på 
restauranger, för att styra oss till köp eller att lämna 
butiker vid stängningsdags, rentav i sina märkligaste 
former till tortyr. 

Filmerna skapar de stämningar man vill förmedla med suggestiv bakgrundsmusik, och 
nationalsånger manifesterar vacklande nationella identiteter. 

 Att musik värderas i vårt samhälle visas av att musik finns kvar som skolämne även om det 
begränsas ibland.  Den gamla kommunala musikskolan lever vidare som kulturskola, och 
musikkurser finns i studieförbund, på folkhögskolor och som kronan på verket på Kungliga 
Musikhögskolan.

I andra samhällen  förekommer andra musikkulturer,  med andra instrument, andra sätt att spela 
och sjunga, och andra sociala sammanhang än i den  västerländska traditionen. Musiken som ett 
språk i denna boks mening förekommer dock överallt, liksom  den beskrivna musikens grammatik  
känns igen i stora drag, men sammansatt på olika sätt och förekommande i olika sammanhang.

Mitt bland våra västerländska ljudkulisser och idollyssnande lever fortfarande lusten att göra 
musik och sjunga själv och tillsammans, vi sjunger för våra barn, vi sjunger vid uppvaktningar och 
vid skålande, vid stora idrottsevenemang med lagsporter eller vid våra resterande rituella 
helgfiranden. Och några går ju ännu i kyrkan och sjunger psalmer. Många bildar band eller körer 
för att i första hand ha kul tillsammans. När det gäller instrumentalmusik i övrigt har många 
påbörjat använda ett instrument men av olika anledningar, som beskrivs i denna bok, tappat 
energin och lusten, men det man lärde sej finns kvar, och kan vara en grund för att närma sej ett 
musikskapande på bokens sätt. Så det finns hopp.

Om vi så småningom känner oss nödgade att begränsa hastigheten på prylkonsumtionen och 
kanske lugna ner statusjakten så kan vi i en framtid få mer tid tid och lust att utveckla ett 
musicerande som alla kan använda som det språk det är. Mellan varandra och - för vissa - inför 
andra i ett hållbart samhälle där skapande och samverkan spelar en stor roll.
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LITE TIPS RUNTOMKRING
 

Tips till en hjälpare 
Om du deltar i en fri improvisation med
många ”nybörjare” och känner dej säker
som musikant, kan du - om du vill -
medvetet påverka helheten så att den blir
mer lyssnande och dynamisk bara genom
hur du spelar. Och det handlar inte om att
ta en solistroll. Om det pågår ett mindre
samspelt spel som mest liknar individuella
prövanden utan gemensam puls kan du
bidra genom att först söka samla
deltagarna i en gemensam puls. Det gör
du genom att lyssna efter fragment av en gemensam puls i ljudmassan och hänga på genom att 
spela rakt och enkelt på denna ett tag. Normalt faller allt fler in i denna, och då kan du komplicera 
bilden med att upprepa något enkelt rytmiskt mönster, och om flera stämmer in i detta kan du 
byta till ett annat mönster att blanda med. Tycker du att det behövs mer dynamik efter ett tags 
jammande kan du tillföra inslag som ett avvikande mönster, långa toner eller små soloslingor. 

 Har man spelat rytmiskt på detta sätt en hyfsad tid, med små ljudsamtal och soloinsatser ibland - 
håll på - så kommer man oftast till ett avslut med pulsen. Stöd då gärna ett kollektivt ljudsamtal 
utan puls, det kan bli ganska lyssnande när man ”spelat av sej rytmiskt” ett tag och om man har 
riktigt gott om tid och lust så kan man låta ett spel med puls uppstå igen, vilket då har chanser att 
bli än mer dynamiskt och lyssnande. 
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Mer om spelsituationen

Är ni en grupp som spelar tillsammans (och inte uppträder) är ett bra tips att placera er så att ni 
ser varandra, gärna i en cirkel, det är fint att också kunna ha ögonkontakt.

För att alla ska höras är det vettigt att antingen ha instrument som är ungefär lika kraftigt 
ljudande, eller att förstärka de svagare med en vanlig mikrofon eller en kontaktmikrofon fäst på 
instrumentet. Går inte detta är det ju bara att de starkare spelar svagare, åtminstone ibland.
Stora instrument som man kan spela flera tillsammans på ger bra kontakt med varandra och lika 
villkor, vilket underlättar lyssnandet. Stora xylofoner, stora trummor och klaviaturinstrument med 
många tangenter som piano är bra till detta. 

Har man tillgång till stämapparater, eller färdigstämda instrument och folk med gehör kan man 
stämma instrumenten, men man kan också använda instrument ”som man finner dem” och 
använda de oftast intressanta klanger som uppstår. ”Fågelkören i dungen sjunger inte falskt”. Det 
hindrar förstås inte att man prövar att lyssna in hur instrument låter ihop innan spelet och 
anpassar dem till varandra som man tycker, där det är möjligt.
Man behöver inte heller ha instrument som var för sej har väldigt många toner. Var och en 
behöver inte göra så mycket och komplicerat när man gör improviserad musik ihop - det blir 
mycket tillsammans och det handlar om att försöka lyssna på varandra och passa in ”sin bit”. 

Det kan vara bra att samla ihop sej innan man börjar spela, andas ut och vila i en gemensam 
tystnad en stund då man lyssnar på tystnaden, eller bakgrundsljuden, se ovan om att lyssna.

Har ni möjligheter, spela gärna in det ni gör och lyssna på efteråt, och prata lite om vad ni hörde, 
vad som hände, hur ni uppfattade olika insatser mm.
Om man vill dra igång ett spontant gemensamt samspel där barn är samlade eller bland vuxna på 
en fest eller liknande sammanhang, tänk på att alla inte alltid måste vara med från början. Verkar 
det kul hänger man på, men se till att det finns en möjlighet att komma med och visa det för den 
som tvekar. 

 

69 



Inuti musikanten

När man gör musik ihop händer det en massa saker
inuti och mellan alla som deltar, sköna känslor och
ibland undringar och osäkerheter, särskilt om man
är ovan. För att komma vidare med spelandet och
varandra är det då bra att ibland uttrycka dessa i
ord också. 

Det kan vara svårt att komma igång att samtala, att hitta ord för något som hänt eller känts. Och 
en del som hållit på mera med musik tycker att "det är väl inget att snacka om". Men försök, det är 
oftast givande, och om man har en grupp (professionellt eller pedagogiskt) är det lätt man kör fast
i längden för att man missar att tala om saker. Det kan också i sammanhanget vara bra att berätta 
för varandra om man har haft erfarenheter av den typ som beskrivs på sid 53 under ”För osäkra 
musikanter”.

En intressant variant är att spela in spelet och först diskutera hur det upplevdes omedelbart 
efteråt, och sedan spela upp det inspelade och se om intrycken kvarstår eller inte. 

- Hur var det? Vilka kände sej nöjda med spelet? Varför då, varför inte? 

- Gick det att lyssna på er själva, på någon eller några andra eller på helheten? Var det olika
under spelets gång?

- Hur var rollfördelningen under spelet, hur upplevdes den, sin egen roll och de andras 
roller? 

- Var det någon som kände sej säker, löjlig, överkvalificerad, okunnig, uppslukad, 
frånvarande, pådrivande, utanför, Hur då, vilka känslor och tankar dök upp? 

- Var det någon som undrade hur någon annan tyckte eller kände? (Ta reda på hur det var)

- Var det någon som ”gick förlorad” i musiken på ett trevligt sätt? :-) 

- O.s.v., vad som kommer på.

Det kan till exempel hända att någon tror att hen förstör med det hen gör, medan de andra i själva
verket tycker att det passar bra. Berätta för varandra.

Det visar sej ibland att man kan ha jättekul ihop och ändå inte riktigt uppskatta det man gjort 
efteråt. Vad händer då? Gamla prestationskrav kan dyka upp till exempel.
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Dessa är intressanta fenomen som visar hur djupt det kan sitta i oss att det vi gör utifrån oss själva
inte räknas, utan att det måste vara på ett visst annat sätt vi inte når upp till. (De kraven är 
berättigade när det gäller hjärnkirurgi och ibland ett Mozartstycke, men det är en annan sak än att
uttrycka sej tillsammans på egna villkor.) 

Andra spännande fenomen kan inträffa för dem som är lite vanare och hamnar i en grupp med 
mer ovana. Alla är ju inte pedagoger. Som mera van kan man känna att man har ett särskilt ansvar
och tolkar det som om man ska ”bjuda på sej själv” i sammanhanget med kluriga soloinsatser, som
riskerar att bli mindre lyssnande och kanske mer tar udden av de övrigas försök att landa i spelet 
och upprätta en kommunikation. Eller man kanske rentav vill visa vad man kan för att boosta sitt 
ego, eller går förlorad i lyssnandet på sej själv. 

 Det intressanta är att ju längre man håller på, ju större chans att musiken liksom tar över, man 
kan hamna i att mera uppleva att ens instrument spelas än att man ”gör något”. Att alla 
ovidkommande inslag glider undan och lämnar den rena musikupplevelsen kvar. Att göra musik 
ihop kan vara ett fantastiskt sätt att gå upp i en skapande samverkan, att för en stund befrias från 
sina funderingar och allmänna brottande med tillvaron. Det visar också på möjligheter som man i 
bästa fall kan närma sej vid andra tillfällen i livet. 

Det mesta man kan upptäcka genom att prata med varandra så här handlar alltså inte bara om 
musik. Vi är rädda för att vi gör fel och inte räcker till i en massa andra sammanhang när det gäller
att göra sej hörd, att tillsammans påverka saker i jobbet och där vi bor t ex. I stället kanske vi mer 
än nödvändigt lämnar över åt "dem som kan" eller ”har makten” att bestämma och göra sej hörda. 

En musiksituation är ett av många sammanhang där vi kan göra oss av med en del av de 
föreställningar, som hindrar oss att göra saker ihop och som kan avslöja en del gamla musiklärare 
med pekpinnar och andra makthavare som givit oss de här föreställningarna. Våra föräldrar och 
inte minst våra egna drömmar om att ”bli något stort” kan bli ett hinder för att kommunicera med 
det man faktiskt kan. Genom att spela och prata kan vi röja lite väg för att göra bättre musik ihop 
och överhuvudtaget göra oss hörda tillsammans. 

 

Till sist
Spela på, ensam, i grupper du  ingår i, samlar eller hänger på. 

På din arbetsplats med dina ”klienter” om du har sådana (barn, ungdomar, gamla, 
funktionsvarierade), Vartefter genomförandet av bokens tips och spelidéer så småningom blir 
lättare, fokusera mer och mer på att söka lyssna aktivt, på vad du själv gör och på helheten. Den 
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tekniska förmågan kommer när man håller på och successivt vill pröva nya saker. Släpp fram 
impulser och idéer, svara, komplettera och kontrastera andra. Håll gärna långa spelstunder, så 
hinner lyssnandet sätta sej och eventuella störande tankar avta. Gå ur vägen för musiken, låt den 
låta via dej och er, och ta vara på upplevelsen. Och ta med förhållningssättet till allt musicerande 
du gör, om du sjunger visor, spelar jazz, pop eller klassiskt. Lyssnande och inlevelse behövs även 
om du kan eller vill spela eller sjunga efter noter. Och börja gärna spela som nyfiken nybörjare – 
varje gång!

Några möjliga kompletterande kapitel och inslag

Sången           

Gitarren och pianot från början          

fler blås att bygga?      

Litteraturtips,  sajter etc 
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