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1. SAMMANFATTNING  
Detta är ett pedagogiskt specialarbete som är en obligatorisk del i min utbildning på musikhögskolan i 
Stockholm. Jag är student på folkmusikinstitutionen och min utbildning som är fyraårig heter 
“Musiker med pedagogisk inriktning”. Genom utbildningen har ett intresse vuxit fram för hur 
folkmusik förmedlas till elever på musikskolor idag, och det är vad den här uppsatsen handlar om. 
När jag började leta litteratur till mitt arbete hittade jag bl.a. Jonas Holméns uppsats från 1992 om 
folkmusik på musikskolorna i Rättvik och Falun. I den uppsatsen fann jag en del intressanta saker, 
framförallt sådant som handlade om hur undervisning med folkmusikalisk repertoar hade gått till 
sedan de två musikskolorna startades. Mitt arbete är dels en undersökning av hur 
folkmusikundervisning går till i dag, dels en jämförelse med de fakta som framkommer i Jonas 
Holméns uppsats om hur folkmusikundervisning gått till och dels en fortsättning på ämnet som 
innehåller fakta om vilka beståndsdelar som kan vara viktiga när man undervisar svensk folkmusik 
utifrån kunskap om hur musiken använts och hur den framförts.  

Inlärningsstrategierna för folkmusik på musikskolan har förändrats på flera plan sedan 
musikskolornas första verksamhetstid. Dels har själva metodiken vid lektionstillfället förändrats så att 
den innehåller fler delar som kan härledas till genren och dels har synen på genren förändrats på ett 
sådant vis att det numera är vanligt att ha folkmusik som utgångspunkt i sin undervisning. Några 
lärare använder bara folkmusik i sin undervisning.     

För att ta reda på hur undervisningen går till i dag så har jag dels gjort observationer av 
undervisningssituationer och dels gjort intervjuer med fem stycken aktiva lärare som alla använder 
folkmusik i sin undervisning på musikskolan. Jag har även tagit med berättelser från musiker som 
varit elever på musikskolorna i Falun och Rättvik under skolornas första verksamhetstid.    

Jag vill tacka mina informanter som välvilligt bidragit med material till uppsatsen och låtit mej 
studera deras undervisningsmetoder. 
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2. BAKGRUND  

I vårt avlånga land finns en musikgenre som kallas svensk folkmusik. Vad det är i detalj är ämne för 
en egen avhandling, men jag berör delar av svaret allteftersom texten fortlöper. Under perioder har 
denna musikgenre varit mer eller mindre populär, och för inte så länge sedan hade genren så få 
utövare att den snarast var att betrakta som utdöende. I dag är genren stark och har på många ställen i 
landet väldigt många utövare i alla åldrar. På radio är musiken inte särskilt vanlig i dag, men den finns 
representerad på ett ansenligt antal skivor och filmer, och framförallt på de årliga stämmor och 
festivaler där spelmän, dansare och intresserade träffas.  

Bilden av folkmusik ter sej olika för olika människor. En vanlig föreställning är spelmän i dräkt som 
spelar till dans kring midsommarstången i en by där alla stugor är röda och har vita knutar. För många 
utövare och andra intresserade är detta en ytlig bild som inte säger mycket om själva musiken.  

Under 70-talet ägde folkmusikvågen rum. Det är en av de stora anledningarna till att genren är så stor 
i dag, och ungefär samtidigt började många av landets musikskolor att införa svensk folkmusik i 
verksamheten.  

1992 skrev musikhögskolestudenten Jonas Holmén en 60p uppsats om användningen av folkmusik på 
musikskolorna i Rättvik och Falun. Undersökningen sträcker sej från de båda skolornas födelse på 
mitten av 1950-talet fram till 1990-talet. Jonas uppsats handlar främst om varför, när, av vilka och till 
vilka introducerades folkmusiken på musikskolorna. Något som dessutom framkommer är att 
folkmusiken ofta används på ett sätt där denna musik får anpassa sej till de konstmusikaliska ideal och 
metoder som lärarna och skolformen är van vid. Ett motstånd till den ”opraktiska” gehörsutlärningen 
och ungdomsspelmanslag som spelar efter noter är exempel på effekter där folkmusikens repertoar 
används i en konstmusikaliskt präglad skola. Detta sker på platser där den traditionella folkmusiken 
röner ett stort intresse och antalet utövare är mycket stort. 

Min egen personliga uppfattning är att det finns ett stort värde i att förmedla en viss musikgenre på 
genrens egna villkor av personer som har kunskap och erfarenhet av musikstilen. Att jag har fått vara 
med om det är en av anledningarna till att min passion för musikutövning blivit tillräckligt stor för att 
välja folkmusiken som en del av mitt yrke.  

Jag är aktiv som musiker och pedagog med svensk folkmusik som profil. Samtidigt är jag student på 
Folkmusikinstitutionen på musikhögskolan i Stockholm. Under utbildningens gång har jag fått en 
förståelse för den svenska folkmusikens historia och utveckling där introduceringen i våra 
musikskolor är en viktig och i vissa aspekter extrem vändning för genren. Folkmusiken kännetecknas 
av att den har levt utan hjälp av tryck eller skrift. Den har istället förmedlats genom s.k. muntlig eller 
oral tradition, och mycket sällan inom ramen för en institutions verksamhet. (J. Ling. 1975). Mitt 
intresse för hur folkmusikundervisning kan gå till är helt enkelt stort.  
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3. INLEDNING 
Det här kapitlet handlar om de exempel på hur undervisning med folkmusikalisk repertoar har gått till, 
som finns att läsa om i Jonas Holméns uppsats. (J. Holmén. 1992). För att skapa en förståelse för de 
fakta som framkommer så börjar jag med att beskriva hur den svenska folkmusikens bana har 
utvecklats under de senaste ca tvåhundra åren. För att dels kunna jämföra och dels slippa hamna i 
fällan att säga att den ena metoden är bättra än den andra har jag tagit med en beskrivning över ett 
“folkmusikaliskt” spelsätt som är generellt för en stor del av såväl våran som till viss del den brittiska 
och östeuropeiska folkmusiken för att ge en bild av vad folkmusikundervisning skulle kunna 
innehålla. Den informationen är hämtad från undervisningsmaterial från folkmusikinstitutionen på 
musikhögskolan. Med i texten finns också tre återberättare från de två musikskolornas tidiga 
verksamhetsår.    

3.1 VAD ÄR SVENSK FOLKMUSIK? 
De melodier som vi i dag kallar för svensk folkmusik är kortfattat en musik som har en stor del av sitt 
ursprung i den fäbodkultur som vi haft i Sverige sedan medeltiden och som nådde sin kulmen under 
1800-talet. (D. Lundberg & G. Ternhag. 1996). I våra dagar finns fortfarande exempel på denna 
metod av jordbruk, men oftast som hobby eller turistnäring. I brist på telefoner och email så har 
lockrop och meddelanden på horn och lur varit den vanliga kommunikationsformen. Vi kallar det i 
dag, även om vi sällan hör den typen av signaler, för vallmusik. Ur detta har tusentals låtar utvecklats 
som har mer eller mindre anknytning till vallmusiken. Folkmusiken är till stor del en gehörstraderad 
musik som har förts vidare från en generation till en annan utan hjälp av tryck eller skrift vilket vi 
kallar för tradition (J. Ling. 1975). Det finns många exempel på kompositioner från både konst och 
populärmusik där begreppet “i folkton” finns med. Med ordet folkton menar vi det tonspråk som är 
och har varit vanligt förekommande i våran, (och andras), folkmusiktradition. Därför kan även en 
nyskriven låt från Karlaplan i dag få plats under rubriken svensk folkmusik eftersom vi tycker oss 
höra folktonen. (S. Ahlbäck, ej publicerat). 

Under 1800-talets slut tystnade vallmusiken i vårt land undan för undan dels som en naturlig följd av 
att fäbodkulturen byts ut mot modärnare jordbruksmetoder, dels för att synen på folkmusik ofta 
förknippas med superi och lösaktigt leverne. Många spelmän uppmanas av nykterhets och 
väckelserörelser att kasta fiolen. (J. Holmén. 1992).  

En person som lägger märke till detta är Anders Zorn från Mora. För honom är detta en alvarlig 
händelse och han anordnar därför en spelmanstävling 1906 i Gesunda. De som är välkomna att delta i 
tävlingen är just hornblåsare och fiolspelmän. Tävlingen i Gesunda är ett sätt att uppmärksamma den 
typ av musik som varit vanlig men med tiden hamnat i skymundan när denna typ av kultur inte längre 
har en självklar plats. Ett annat mycket viktigt initiativ för att ta vara på folkmusiken är de 
uppteckningsresor som Nils Andersson börjar med 1887. Detta uppteckningsarbete resulterar i verket 
”Svenska låtar” som publiceras del för del under åren 1922-1940. (J. Holmén. 1992). 

Andra typer av ”räddningsaktioner” för att föra allmogemusiken i rampljuset var att föra in 
folkmusiken i salongerna. Redan 1844 inleder Rickard Dybeck ”Aftonunderhållningar med nordisk 
folkmusik” i Stockholm. Stadens borgare fick möjlighet att lyssna till arrangerad folkmusik i 
konsertform framförd av skolade musiker. Att framföra folkmusik på detta och liknande sätt är under 
1800 och 1900-talets början mycket vanligt och har stor betydelse för spridandet av 
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folkmusikmelodier. Akademiker, studenter, borgare och kompositörer är de som i stor utsträckning 
står för användandet av folkmusiken, och de gör de på deras vis. (J. Holmén. 1992).  Det är också i 
dessa miljöer som själva ordet folkmusik uppstår eftersom man behöver en term för det som en gång 
varit folkets musik men som numera är så skild från det som spelas i det allt mer industrialiserade 
Sverige.  

Idén med att ge den folkmusikaliska repertoaren rättvisa genom att låta den framföras och bli 
upptecknad av musiker skolade inom den västerländska konstmusiken har bl.a. lett till att det tagit 
mycket lång tid innan man har lyckats övertyga samtiden om att melodier med de “svävande 
intervallen” inte är felspel utan ett tonspråk som faktiskt varit de vanliga för ett stort antal människor 
på ett stort antal platser under mycket lång tid. Sven Ahlbäck kallar skalan med det för meloditypen 
typiska omfånget vallåtsmodus. (S. Ahlbäck. 1984). 

Vid mitten av 1900-talet startades de första spelmanslagen. Rättviks spelmanslag1944, Stora Tuna 
1947, Leksand och Orsa 1948. Leksands spelmanslag spelade till en början bl.a. Lillebror Söderlunds 
arrangemang av Leksandslåtar efter noter. När Knis Karl Aronsson kom hem efter många år i 
Stockholm införde han det ideal han hade med sej från bl.a. Dalaföreningens spelmanslag, (i 
Stockholm), och sina kontakter med Matts Arnberg på Sveriges Radio. Det var gehörsspel och 
tradition som gällde och inget mer spel efter noter! (M. Ramsten. 1990). 

3.2 GENRESPECIFIKA BESTÅNDSDELAR 
Att uttala sej om vad som är god eller sämre kvalitet i musikundervisning är en uppgift som jag gärna 
ålägger någon annan, men det finns ett antal genrespecifika element som ofta har en anknytning till 
den miljö där spelmansmusiken ofta verkat. Här kommer ett sammandrag ur texter som Sven Ahlbäck 
(Ahlbäck, ej publicerat) skrivit gällande representativa exempel på “folkmusikaliskt spelsätt”, eller 
“äldre spelsätt” om man så vill, som kan ge oss en aning om vad som kan vara viktiga beståndsdelar 
när det handlar om att förmedla en folkmusikalisk repertoar.  

Folkmusik har till stor del lärts ut på gehör. Bilden och intrycket av den som förmedlar repertoaren är 
lika viktig som låten i sej. Många använder sej av en metod där eleven får ”allt på en gång”, alltså alla 
ornament och stråk är med från början utan förenklingar. Hela uttrycket förmedlas från början. 
 
Låtversioner. Låtar påverkas av den person som för tillfället spelar dem. Det är inte konstanta som 
ett komponerat stycke eller en inspelning. Hur noggrant man än lär sej en låt så är det naturligt att 
utövaren lägger till eller drar ifrån efter sitt eget uttryckssätt.    

Att markera puls och takt. De olika låttyperna som är vanliga i spelmansmusiken får sin karaktär i 
första hand genom sin metriska struktur, hur man gör betoningar och accenter. En av de vanligaste 
folkmusikaliska pulsmarkeringarna är en kombination av betoning och accent där tonen initieras av en 
accent för att sedan slutföras med den mjukare betoningen.  

Bilden hämtad från Järnbergslåtar, 1986. 
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Ett vanligt sätt att utföra detta är det s.k. rull- eller den mer beskrivande benämningen “gungstråket”. 

 Stråkens bana har inte bara en horisontell riktning utan också en vertikal utan att nödvändigtvis 
vidröra bredvidliggande sträng. Stråket kan liknas vid ett gung. Vid stråkdragning fram och tillbaka 
med gung så beskriver stråkens bana ett konsummärke. Detta är typiskt för såväl Norden som för de 
Brittiska öarna och Östeuropa.  

Variationer som utsmyckning. Det är mycket vanligt att återkommande fraser varieras genom 
ändrad melodi, ändrad rytmisk gestaltning och variabel intonation. Lika långa notvärden i första 
genomspelningen, t.ex. 2 st. åttondelar, kan varieras när de återkommer genom att punktera den ena 
åttondelen olika mycket och kompensera med att göra den andra åttondelen tillräckligt kort. 
Tonhöjdsförändringar, mindre än en halv ton, på bl.a. tredje tonplatsen (tersen) är vanliga som 
färgningar av melodin.  

Folktonen eller tonspråket. I inledningen beskrivs att även en nyskriven låt kan få plats under 
rubriken folkmusik därför att det finns något i låten som vi förknippar med folkton, ett tonspråk, ett 
sätt att använda tonerna som gör att vi känner igen våran folkmusik. Redan 1818 kommer en 
musiksamling som heter Svenska folkvisor ut, (utgiven av Geijer/Afzelius) där detta finns 
dokumenterat av J.C Haeffner i inledningen.  

För våra dur- och moll-öron låta dessa (melodier) besynnerligt. Ej så för allmogen, 
som vid dem (melodierna) är van... (J.C. Haeffner 1818).   

Det som J.C Haeffner tänker på i citatet är den tonaliteten som representerar äldre svenska 
spelmanslåtar. Med äldre menas den del av den brokiga spelmansrepertoaren vars stil utvecklats från 
medeltiden och fram till 1900-talets början. 

 Melodierna är uppbyggda av ett antal toner, ett tonförråd. I detta tonförråd finns en centralton, 
grundton, till vilken de andra tonerna har ett förhållande. Detta kan jämföras med harmonisk musik 
där tonerna har relation till en tänkt ackordsföljd, en tonart. De olika tonerna i melodin representeras 
av tonplatser och ofta kan samma tonplats representeras av flera tonhöjder, variabla tonplatser. Det 
vanligaste tonförrådet, som vi även kallar vallåtsmodus, innehåller        -4, -2, 1(centraltonen), 2, 3, 4, 
5, (d, f, g, a, h, c, d) där den tredje tonplatsen h (tersen) är variabel.  

 

 

Även tonplats -2, 4, 6 och 7 är ofta variabla. De variabla tonlatserna har inte sällan tre eller fler olika 
intonationer, s.k. kvartstoner och dessa spelas aldrig i omedelbar följd efter varandra. I den 
västerländska dur – moll systemet har man antingen hög eller låg intonation av den tredje tonplatsen. 
Bland äldre spelmän är det mycket ovanligt att en låt spelats med konsekvent låg intonationen på 

Bilden hämtad från Tonspråket i äldre svensk folkmusik. 
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tredje tonplatsen vilket innebär att mycket få låtar är moll-låtar i västerländsk traditionell bemärkelse. 
Däremot förekommer låtar som spelats med konsekvent hög tredje tonplats, men då är ofta den fjärde 
tonplatsen varierad vilket gör att den traditionella benämningen dur inte heller passar på tonförrådet.   

Notering. Sven har också varit mycket delaktig i utformningen av en metod att notera svensk 
folkmusik. Det gör det möjligt att numera ge en tydlig bild på papperet om såväl intonation på 
mikronivå som den metriska strukturen och vilken typ av pulsmarkering som används. (S. Ahlbäck. 
1986)  

3.3 RÄTTVIKS MUSIKSKOLA 
I Jonas Holméns uppsats beskrivs hur musikskolorna i Rättvik och Falun bedrivit 
folkmusikverksamhet i spelmanslagsform sedan 1963. Anledningen är att pedagogerna sett att det 
finns ett folkmusikintresse på orten och låtarna har en pedagogisk potential och skapar en 
”allmänmusikaliskt stimulerande ingrediens” i undervisningen. Även kommersiellt syfte beskrivs från 
Rättvik. Man anpassar låtspelet efter musikskolans arbetssätt och efter pedagogens bästa förmåga.  

När Rättvik 1956 anställde sin första kommunala musikledare fanns stora förväntningar hos de lokala 
spelmännen på att det skulle bli en person ur de egna leden som var kunnig inom folkmusiken. 
Spelmannen Anders Sparfv från byn Backa var pedagogiskt intresserad och en av drivkrafterna i 
spelmanslaget. Två år innan musikskolan startades genomgick Anders en kommunal 
musikledarutbildning, men när tjänsten tillsattes var det en utifrån sökande violinpedagog som drog 
längsta stickan, nämligen Heino Hallek. Leif Göras från Östbjörka var en av eleverna i de första 
kullarna på musikskolan i Rättvik. Han ger här ett exempel på att det på den tiden fanns väldigt liten 
förståelse och värde i att använda folkmusiksliska spelsätt på musikskolan.  

Hallek var akademiskt utbildad violinist och uppmuntrade inte några 
folkmusikaliska kvalitéer. Han hade inga verktyg för att ta hand om och utveckla 
oss som spelade med ett äldre spelsätt och intonation. Däremot uppmuntrades de 
som hade lätt för notläsning. (Samtal 20/4-09 i Östbjörka med Leif Göras som var 
elev till Heino Hallek omkring 1956-1958). 

Hallek förstod dock att folkmusiken rönte ett stort intresse i bygden och startade efter bästa förmåga 
ett ”notbundet” ungdomsspelmanslag 1963.  

1969 framkommer ett kraftfullt förslag av en utomstående privatperson att musikskolan i Rättvik 
borde anställa en spelman. Det dröjer dock till 1973 innan detta händer, denna gång på Halleks eget 
initiativ. Försöket röner dock inga framgångar bl.a. eftersom eleverna är så ovana att lära på gehör. 
(Holmén. 1992). Britta Börjes som idag är fiollärare på musikskolan i Falun var med i Rättviks lilla 
spelmanslag mellan 1970-1982. Hon berättar för mej om Heinos metod i arbetet med spelmanslaget. 

 

Heino arbetade med noter, det var inget gehörsspel. Han skrev trestämmiga 
arrangemang till låtar han hört eller hittat på noter. Laget var indelat i sektioner 
och samma personer spelade samma stämma varje gång. De som inte kommit så 
långt fick spela tredje stämman. Arrangemangen var klassiskt utformade rent 
stämföringsmässigt, men jag tycker att vi fick fram folkmusikkänslan i alla fall. 
Han jobbade friare med spelmanslaget än när han undervisade klassikt spel. Han 
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använde inte nyanser t.ex. som i klassisk musik. (Samtal på Stiftsgården i Rättvik 
med Britta Börjes 25/4-09).   

3.4 FALU MUSIKSKOLA 
De första eleverna på Faluns musikskola började hösten 1952. De fick dock vänta till 1962-63 innan 
Falu Musikskolas spelmanslag startades. Folkmusikundervisning började liksom i Rättvik med att den 
dåvarande fiolläraren, som i Falun hette Gunnar Högström, startade ett ungdomsspelmanslag. Gunnar 
hade viss erfarenhet av folkmusik genom att ha spelat till bl.a. Sandvikens folkdanslag i 
tjugoårsåldern. Han använde den för musikskolan i övrigt invanda metoden att lära ut en repertoar 
efter noter. I ett senare skede spelades låtarna utantill. Högström använde samma metod fram till 
pension som inföll 1985. (J. Holmén. 1992).  

Leif Andersson Brodd var elev på musikskolan i Falun mellan 1970-1979 och spelade i musikskolans 
spelmanslag mellan 1974-1978. Leif berättar för mej om hur Gunnar arbetade med spelmanslaget.    

Jag tyckte inte det var riktigt roligt att spela i spelmanslaget därför att Gunnar hade 
så liten relation till låtspel. På repetitionerna använde vi noter och notställ och 
spelade låtar hämtade från bl.a. Paul Bäckströms bok Låtar från Dalarna som nyss 
kommit ut. Gunnar hänvisade strikt till notbilden och vi skulle stråka och drilla 
efter det som stod. Den enda skillnaden mellan spelmanslaget och musikskolans 
orkester, som Gunnar också ledde, var repertoaren. (Samtal med Leif Andersson 
Brodd på telefon 27/4-09).  

 

3.5 INTERVJUFRÅGOR 
Ur det material som jag samlat in utkristalliserar sej följande frågor som jag skall ställa till mina 
informanter: 

•  Varför använder du en folkmusikalisk repertoar i din undervisning? 

• Anser du att det finns genrespecifika villkor som du vill värna om när du undervisar 
folkmusik?  

• Ser din utlärningsmetod annorlunda ut när du undervisar folkmusik jämfört med traditionell 
undervisning, t.ex. suzukiböckerna?  

• Om ja, varför är det viktigt? 

• Vad gör du om du får en elev som är intresserad av eller redan har ett äldre folkligt spelsätt 
som t.ex. ett äldre tonspråk? 

• Har vi glömt något som du gärna vill lägga till?  
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4. SYFTE 
Jag vill i denna uppsats undersöka vilka metoder som används av fiolpedagoger som undervisar 
folkmusik på två av landets musikskolor i dag. Jag vill också veta vilket bemötande en elev som är 
intresserad av ett äldre spelsätt och tonspråk kan räkna med att få på musikskolan. 
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5. METOD  
I arbetet med den här uppsatsen var det för mej naturligt att göra både observationer av 
undervisningssituationer och intervjuer med berörda lärare för att få en bild av deras 
undervisningsmetoder när de förmedlar folkmusik till sina elever.  

Frågorna till intervjuerna är utformade för att få en bild av hur de olika pedagogerna arbetar med ett 
folkmusikaliskt material, men även de olika personernas relation till folkmusiken som musikgenre. 
Jag har försökt att få personerna att beskriva vad dem gör i sin undervisning som kan vara 
genrespecifikt, som de inte skulle ha gjort om de undervisade i t.ex. västerländsk konstmusik. 

I Jonas Holméns uppsats (J. Holmén. 1992) var det endast en lärare på varje skola som står omnämnd 
som användare av folkmusik i sin undervisning vilken utövades i de spelmanslag som bedrevs i 
musikskolornas regi. I dag är det vanligt att en stor del av musikskolornas lärare använder folkmusik i 
sin undervisning i såväl ensembleform som i individuell undervisning. För att avgränsa mej och 
behålla möjligheten att jämföra med Jonas Holméns uppsats har jag valt att endast intervjua lärare 
som undervisar i fiolspel. I Falun finns fem lärare på musikskolan som använder svensk folkmusik i 
sin fiolundervisning. Britta Börjes, Leif Elfving och Sigurd Sahlström som även undervisar 
nyckelharpa. Ola Bäckström och Eva Risinger leder tillsammans Falu lilla spelmanslag. I Rättvik 
finns en lärare som undervisar fiol. Hon heter Margaretha Mattsson och leder också musikskolans 
spelmanslag; Vikarbyns lilla spelmanslag. 

Orterna är utvalda för att de representerar skilda samhällskategorier. Falun har en industriell historia 
med sin stora gruvdrift som haft stor ekonomisk betydelse för både regionen och hela landet. Staden 
har sedan 1700-talet haft en militär musikverksamhet som haft stor betydelse för staden. 

Rättvik är ett bondesamhälle där folkmusiken varit högt respekterad. Turismen har varit betydelsefull 
för både staden och spelmän som haft möjlighet till engagemang vid turisthotellen.   

Intervjuerna är gjorda antingen “live” eller på telefon. Observationerna är gjorda på ensemblernas 
ordinarie repetitionstider på musikskolan i Rättvik 20/4 och på musikskolan i Falun 23/4. Alla 
intervjuade personer har fått information om vilket ämne som undersökningen gäller först i direkt 
anslutning till intervjun. Vid observationerna så har information om vad undersökningen gäller i detalj 
kommit först efteråt. 

  



 12 

6. UNDERSÖKNING   

6.1 OBSERVATION AV UNDERVISNINGSSITUATIONER 
Den 20/4 kl. 16.00 repeterar Vikarbyns lilla spelmanslag under ledning av Margaretha Mattsson på 
Rättviks musikskola. Med på repetitionen är 11 deltagare varav 3st är pojkar. Laget är samlat under en 
timme och man använder tiden framförallt till att spela igenom redan inlärd repertoar. Till de flesta 
låtar spelar någon eller några en andrastämma. En ny låt presenteras som deltagarna ganska snart 
hänger med på. Margaretha spelar hela låten om och om igen och eleverna listar ut vilka toner den 
innehåller utan att Margaretha delar in den i delar eller spelar väldigt sakta. När de flesta tycks ha 
snappat upp melodin går man raskt vidare med nästa låt. Vid ett tillfälle spelar ensemblen en schottis 
och Margaretha känner att låten spelas tungt. Hon beskriver detta till deltagarna genom att låta två 
elever dansa till laget, och genast spelas låten raskare. Margaretha förklarar att nu känns det bättre 
eftersom laget spelade “lättare”. Förutom detta nämns inte mer om stil, teknik eller intonation vid 
detta tillfälle. Under repetitionen användes inga noter och samtliga satt på stolar i en halvcirkel. 

Den 23/4 kl. 18.10 samlas sju stycken deltagare mellan tio och elva år för att vara med på Falu lilla 
spelmanslags övning som inträffar varannan vecka. Av sju deltagare är 2 st. pojkar och tre st. elever 
spelar cello, resten spelar fiol. Ensemblen leds av 2 st. lärare som heter Ola Bäckström och Eva 
Risinger. Ola spelar fiol och Eva spelar cello. Eleverna sitter på stolar i hästskoformation. Cellisterna 
sitter samlade på ena flanken. Fiolspelarna får sina instrument stämda genom att Ola stämmer deras 
instrument, cellisterna spelar själva på sina instrument medans en lärare skruvar på stämskruvarna. 

Gruppen börjar med att spela en låt som de lärt sej vid ett tidigare tillfälle, Klappvalsen. Det är en 
svängig låt med pauser i, och cellisterna spelar ett rockigt komp. Cellisterna behöver påminnas om 
hur kompet lät, men sedan spelar ensemblen utan tvekan. 

På nästa låt, en polska från Rättvik, spelar cellisterna melodi och fiolerna får spela en svag melodisk 
bordun med stråken nära greppbrädan. När låten spelas om från början byter man roller. Fiolerna 
spelar melodin starkt och cellisterna spelar ett matchande komp. Ola frågar eleverna vad tonerna i 
bordunstämman heter vilket de reder ut tillsammans. På ett ställe i andra reprisen berättar Ola att 
rytmen är kortlång. När de övar stället så visar det sej att en elev har svårt att hinna med vänster hand 
Ola konstaterar att eleven har en onödigt ”liggande” handställning vilket han förklarar att ”det där 
skall vi försöka undvika”. 

Eva påminner eleverna om att titta på Olas fot när de spelar eftersom han visar så tydligt på ett 
speciellt ställe (en föruttagning) hur svänget är. Alla spelar unisont och försöker följa Olas fot. 

Nästa låt heter Ragapolskan som är en “kort trea-låt". Fiolerna kompar med pizzicato på lösa strängar 
medans cellisterna spelar ett långsamt intro. Plötsligt brakar melodin igång och då är det fiolerna som 
spelar. Cellisterna har gått över till komp. Låten innehåller ett mellanspel där alla spelar lite svagare.  

Ola lär ut en andrastämma genom att spela före och alla eleverna härmar. Han förvarnar om att det är 
låg tvåa på ett speciellt sälle. Efter ett kort tag kan alla hänga med hjälpligt och Ola underlättar genom 
att ropa vilket finger som skall användas. Snart delar Ola upp eleverna så att varannan får spela 
melodi och varannan stämma. Cellisterna spelar enbart stämma eftersom melodin innebär några svåra 
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lägesväxlingar som de inte lärt sej ännu. Kort därefter sammanfattar de det nya de lärt sej genom att 
spela från mellanspelet. Ola påminner om hur mellanspelets rytm låter genom att sjunga ”eva är trött, 
eva är trött”.  

Lektionen avslutas genom att gruppen spelar en klassiker som alla kan, Gärdebylåten. Ola börjar med 
att berätta om att denna låt var en av de första folklåtar som kom ut på skiva och blev en hit. Fiolerna 
spelar melodin och cellisterna spelar komp.  

Hela spelstunden som är 50 minuter lång har avlöpt i ett högt tempo och alla eleverna verkar vara 
glada och nöjda. Några föräldrar har suttit med under tiden och barnen verkar känna varandra sedan 
tidigare. 
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7. RESULTAT 
 

7.1 INTERVJUER MED PEDAGOGER  
Margaretha Mattsson är ensam fiollärare på musikskolan i Rättvik. Hon berättar att det känns 
naturligt för henne att använda folkmusik i sin undervisning både i ensemble och enskilt främst för att 
hon kommer från en spelmansmiljö där fadern var spelman. Pedagogiskt tycker hon det är praktiskt 
med låtarna för att de finns i så spridd svårighetsgrad och fungerar därför utmärkt att stoppa in mellan 
styckena i Suzukiböckerna där hon anser att progressionen ofta är för snabb. Hon använder gärna 
folklåtar med text till nybörjare. 

Margaretha menar att hon är noga med att förmedla att folklåtarna är dansmusik och försöker skapa 
en förståelse för sammanhanget där folkmusik används. Hon strävar efter att eleverna skall fråga sej 
vad man vill med musiken och spela med avsikt. Hon använder inga noter vid utlärningssituationen. 
Hon försöker att beskriva för eleverna vad som är stiltypiskt för varifrån låten kommer men menar att 
det tar ofta lång tid innan hon kommer dit med elever. “Det får inte bli slätstruket. Jag vill inte att 
eleverna bara skall riva av en låt”. 

Det skulle vara fantastiskt om det kom en elev som hade ett äldre spelsätt, men då behöver jag sätta 
mej in i detta vilket jag gärna skulle göra.  

Om hennes utbildning på det som i dag heter SMI berättar Margaretha att ingen pratade om något 
annat än den klassiska repertoaren.     

Britta Börjes är fiollärare på musikskolan i Falun. Själv spelar hon hälst folkmusik och har en 
folkmusikbaserad undervisning över huvud taget.  

Britta använder folkmusik i sin undervisning för att hon känner sej fri att skapa själv och att använda 
sina egna idéer. En annan stark orsak är att hon upplever att eleverna tycker det är kul att spela 
folkmusik och dem gör läxan. Utöver folkmusik använder hon en bok som heter fiol.nu, men eleverna 
får alltid någon folkmusiklåt i läxa också.  

Britta är mån om att förmedla sin egen stråkföring och stråkmönster. I ett senare skede får de välja 
själva. Hon använder låtarna som såväl övningar som notläsningslåtar och blandar mellan att lära ut 
på gehör och efter noter. Eleverna får alltid med sej låten på noter. 

Om Britta fick en elev som var intresserad av eller som redan börjat odla ett äldre spelsätt så skulle 
det kräva att hon intresserar sej för det och lär sej spela på det sättet själv. “Jag använder inte t.ex. 
kvartstoner i mitt eget spel och kan i nuläget inte hjälpa en sådan elev att utvecklas i den stilen”, 
berättar hon. Hon menar att hon är lite tveksam till ett sådant tonspråk och är inte säker på om hon 
skulle intressera sej tillräckligt mycket för att lära sej själv.  

Britta lägger mycket kraft på att förmedla glädje och det gör att eleverna spelar hemma utan att hon 
har krävt en speciell läxa. “Jag vill vara på samma nivå som eleverna socialt”, säger hon.  
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Ola Bäckström är frilandsmusiker och pedagog på flera ställen. Han har använt en suzukiinspirerad 
metod på musikskolan i Falun, men folkmusiken utgör största delen av hans undervisningsmaterial. 

Ola använder folkmusik för att det är den musik han tycker om och den musik han kan bäst. Han 
känner också ett stort behov av att förmedla ett bredare förhållningssätt till att musicera än vad många 
elever får via traditionella undervisningsmetoder på musikskolan. T.ex. att sitta tillsammans i en 
grupp och spela låtar för att det är roligt. 

Att på ett lättsamt sätt musicera tillsammans är ett genrespecifikt villkor som Ola tycker är viktigt att 
förmedla. Han använder gehörsutlärning och är mån om stråkmönster och ornamentik med elever som 
är mogna för det.  

Ola skulle gärna ta emot en elev som är intresserad av ett äldre spelsätt. Han har själv erfarenhet av 
detta genom att ha spelat med t.ex. Pekkos Gustaf från Bingsjö, och använder sådan repertoar i sin 
undervisning på Musikkonservatoriet i Falun. Där får eleverna även lära sej att förstå olika tonspråk 
teoretiskt. Än så länge har Ola inte stött på någon elev med detta interesse på musikskolenivå. Om en 
elev enbart skulle vilja spela med äldre tonspråk skulle Ola uppmana eleven att också odla att spela 
tempererat.    

Ola vill gärna tillägga att han upplever det vara praktiskt med en folkmusikalisk repertoar när man 
jobbar på musikskolan. Det är lätt att ta olika typer av spelningar, man behöver inte ta med sej 
notställ, man kan t.o.m. gå och spela samtidigt och ensemblen måste inte ha en viss storlek.  

Leif Elfving är lärare på fiol på musiskskolan i Falun och använder folkmusik därför att han själv 
gillar genren. Det är en viktig tradition som eleverna måste få presenterad för sej. Leif berättar att 
många folkmusiklåtar är gjorda på fiol och klingar därför bra och “ligger bra till” och är roliga att 
spela på fiol. Populärmusik är sällan gjord på fiol och därför passar folklåtar bättre. Det finns roliga 
låtar som innehåller tekniska svårigheter som eleverna gillar bättre än traditionella etyder.  

Leif använder hälst gehörsutlärning men längre och mer avancerade låtar lär han ibland ut efter noter 
därför att han vill hinna med fler saker under lektionen. Han använder inspelningar mycket, ofta på 
elevernas telefoner. Han berättar så gott han kan om låten och försöker visa vad som är typiskt för 
regionen. Ibland finns det nu levande personer som har med låten att göra vilket är väldigt värdefullt 
för elevens relation till en låt.  

Leif tycker att han inte gör så stor skillnad på hur han lär ut olika genrer eftersom han använder 
gehörsundervisning och inspelningar till stor del även med klassisk musik, särskilt när han 
introducerar ett nytt stycke och presenterar de svåra ställena. Sedan får eleven med sej stycket på 
noter för att lära sej helheten hemma. Ofta får eleven inspelningen innan de börjar med stycket/låten.  

Leif har haft en elev som kom efter en sommarkurs och använde kvartstoner på en låt vilket var roligt 
att höra. Däremot är det inget jag behärskar själv säger Leif. Jag skulle nog använda det som en 
gehörsövning att påvisa skillnaden mellan tempererad och äldre tonalitet. Det skulle även kunna 
innebära att jag får en bredare roll som lärare där jag inte nödvändigtvis måste kunna just den här 
låten utan kan var en musikalisk coach mer generellt. Leif upplever att det är mycket sällan som en 
elev intresserat sej så mycket för en specifik genre, särskilt innan gymnasiet.        

Leif menar att man som lärare kan ha en mycket stor inverkan på eleven om nu eleven gillar läraren 
förstås. Man kan påverka elevens smak och ideal och därför är Leif försiktig med att gå för djupt i 
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någon särskild stil. Däremot vill han gärna presentera olika musik och stilar och peka på olika 
riktningar. Leif tar ofta upp en låt som eleven redan spelat vid flera tillfällen och höjer kraven på 
utförandet stegvis.  

Sigurd Sahlström undervisar i fiol och nyckelharpa på musikskolan i Falun. Sigurd tycker att det 
tillhör allmänbildningen för en musikskoleelev att få prova på folkmusik. Några av hans elever spelar 
bara folkmusik. De elever som vill spela nyckelharpa förväntar sej att undervisningen skall vara 
baserad på folkmusik.  

Sigurd använder alltid gehörsutlärning av nya låtar och använder inspelningar för att eleven skall 
kunna öva och komma ihåg låten. Han är mån om att berätta så mycket han kan om låten för eleverna, 
t.ex. vem han lärt låten av. Något som han sällan gör med den klassiska repertoaren. Han uppmanar 
eleverna att lära Sigurds version av låten först, men vill i nästa skede att eleven skall laborera fram en 
egen version i fråga om nyanser och dynamik. Det kan hjälpa eleven att hitta en egen smak.  

Sigurds folkmusikelever når i regel en högre nivå än de som spelar klassiskt. Det kan bero på att 
Sigurd förmedlar mer entusiasm genom folkmusiken. En annan anledning är att folkmusikeleverna 
sökt sej till honom för att de kommit på att de vill spela just folkmusik och är mer motiverade.  

Om Sigurd fick en elev som var intresserad av ett äldre tonspråk skulle han uppmana eleven att 
medvetandegöra vad som är tempererat och vad som tillhör det aktuella tonspråket, att inte slumpen 
skall få avgöra vilket eleven använder. Sigurd ser kvartstoner som en utsmyckning som används 
sparsamt och på utvalda ställen, vilket han själv uppskattar mycket. Han ser gärna att elever väntar 
med att lära sej sådana stildrag.  

 

 7.2 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Denna undersökning är baserad på dels två stycken observationer av gruppundervisning samt fem 
utvalda fiollärares berättelser om hur de gör och tänker om deras undervisning med folkmusikalisk 
repertoar. Detta rymmer flera problem som gör att den här undersökningens svar inte är den enda 
sanningen. De observerade lektionerna hade kunnat haft ett annat innehåll om jag kommit vid ett 
annat tillfälle eftersom det är möjligt att läraren vill ägna tid till olika saker vid olika lektionstillfällen. 
Begränsningen till endast fiolundervisning innebär att jag kan ha missat många innovativa lärares 
metoder och tankar om att använda folkmusik i sin undervisning.  Jämförelsematerialet om hur 
undervisningen gått till under musikskolornas tidigare verksamhetstid är en sammanfattning från 
Jonas Holméns uppsats från 1992 som är styrkt av samtalen med f.d. elever från motsvarande 
tidsspann. Detta kan naturligtvis också göras utförligare genom att intervjua fler personer och inte 
bara personer som numera är verksamma musiker eller lärare.  

Avsnittet om genrespecifika beståndsdelar är hämtat från musikhögskolans undervisningsmaterial för 
studenter som utbildar sej till folkmusiker. Här kan det naturligtvis finnas fler åsikter från andra håll 
om vad som är viktiga beståndsdelar när man förmedlar en folkmusikalisk repertoar. 

Jag tycker ändå att undersökningen säger något om hur undervisningen av folkmusik går till på två av 
landets musikskolor.  



 17 

8. ANALYS 
Från de fem intervjuer med nu aktiva lärare som jag gjort har följande framkommit: 

Pedagogerna använder folkmusik i sin undervisning därför att de själva uppskattar genren och har en 
naturlig egen relation till musiken, de är själva utövare. Några anser t.o.m. att det är den musik de 
behärskar bäst. Alla anser också att eleverna uppskattar musiken vilket gör att de utvecklas på ett 
lättsamt sätt. Sigurd berättade att hans folkmusikelever oftast når en högre nivå än de som spelar 
klassisk musik. Flera säger att folkmusiken är praktisk att använda därför att den rymmer ett stort 
svårighetsregister. Leif berättar att han ger eleverna folkmusiklåtar med specifika svårigheter i istället 
för etyder. De lärare som även använder traditionell klassisk repertoar eller suzukiböcker använder 
folkmusik för att jämna ut den branta progressionen som råder i den litteraturen. Leif menar att 
folklåtarna är roliga att spela eftersom de ofta är gjorda på fiol vilket t.ex. populärmusik sällan är. Ola 
tycker det är viktigt att presentera ett “folkmusikaliskt” förhållningssätt till att musicera. Att sitta ner 
tillsammans och spela låtar för att det är roligt. Alla lärare tycker att det tillhör allmänbildningen för 
en musikskoleelev som spelar fiol att få prova på folkmusik.  

Alla lärare använder gehörsutlärning när de undervisar en folkmusikslisk repertoar. Några använder 
noter ibland, t.ex. Leif som tycker att han på det sättet kan vinna tid om det behövs. Alla lärare ger 
eleverna noter för att de skall komma ihåg låtarna efteråt och flera använder inspelningar. Lärarna är 
också måna om att förmedla sin version av låten, men flera säger att eleverna i nästa skede får i 
uppgift att göra en egen tolkning av låten. Alla säger att de berättar så mycket de kan m låten i 
samband med utlärning. Leif säger at det har stor betydelse för elevens relation med låten och om de 
kommer att komma ihåg den. Margaretha menar att hon är noga med att förmedla att folklåtarna är 
dansmusik och försöker skapa en förståelse för sammanhanget där folkmusik används. Däremot säger 
flera lärare att eleverna blir intresserade av låtarnas ursprung först på gymnasiet i regel. Sigurd 
berättar att han kan hjälpa till att utveckla elevens smak genom att eleven blir uppmanad att hitta sitt 
sätt att framföra låten.  

Få av lärarna tillämpar en stor skillnad på deras undervisning beroende på vilken genre det handlar 
om. Sigurd säger att han jobbar mer från notbilden när han har elever som spelar klassiskt och följer 
de instruktioner som finns i noterna. Britta använder väldigt lite klassisk musik i sin undervisning 
medans Leif, Margaretha och Ola använder suzukilitteratur där gehörsundervisningen är naturlig. Den 
största skillnaden är hur lärarna använder musiken med eleverna. Ola berättar att inom folkmusiken 
finns inte samma tradition som inom suzukimetoden att man skall stå på ett visst sätt uppställda i 
rader.  

De flesta lärare är positiva till att få en elev som är intresserad av ett äldre spelsätt, men endast en 
säger sej använda det i sitt eget spel och i sin undervisning. De andra menar att de måste läsa på för att 
kunna hjälpa en elev med sådana önskemål. Alla lärare säger att de i så fall vill uppmana eleven att 
också odla ett tempererat ideal och några säger att de skulle använda det som en gehörsövning genom 
att träna eleven på att höra skillnaden mellan tempererad och äldre tonalitet. Leif menar att det skulle 
kunna innebära att han får en bredare roll som lärare där han inte nödvändigtvis måste kunna just den 
låten utan kan var en musikalisk coach mer generellt. En lärare är tveksam till att använda ett äldre 
tonspråk när det gäller tonhöjder. Alla lärare säger att det är mycket sällsynt att elever på musikskolan 
har utvecklat ett sådant intresse innan gymnasiet.  
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Undervisningen av folkmusikalisk repertoar som jag tagit del av i arbetet med denna uppsats 
innehåller många delar som inte funnits med i den undervisning som Jonas Holmén skrev om i sin 
uppsats från 1992 och som framkommit i de intervjuer jag gjort med f.d. elever från skolornas första 
verksamhetstid. 

Från mina observationer och intervjuer har jag konstaterat att undervisningen idag sker utan noter och 
att eleverna utan problem snabbt lär sej på det sättet. Eleverna sitter i lokalen på ett sätt som påminner 
om kamratligt musicerande mer än en orkestral uppdelning i sektioner. Läraren förmedlar nytt 
material till sina elever där musiken är en av delarna som skall rymmas i sammanhanget. De andra 
delarna är också viktiga, t.ex. låtens historia, vilken dans som hör till låten, vilken karaktär den har, att 
den kan ha en karaktär som är typisk för en geografisk region eller utövare och att läraren oftast har 
en personlig relation till låten. T.ex. att läraren lärt sej låten av en speciell person.  

Några lärare menar att de inte gör någon stor skillnad på undervisningsmetoder beroende på genrer. 
Det kan dels tolkas som en likhet med de exempel som framkommit från musikskolornas första 
årtionden, men i detta fallet handlar det om en betydligt förändrad inlärningsstrategi eftersom 
pedagogerna är inriktade på en inlärningsmetod där t.ex. gehörsutlärning är centralt och där den 
västerländska konstmusiken inte är den stil som är det självklara målet med undervisningen. 

I de fall där musiken varit arrangerad har arrangemanget inte varit skapat med typiska 
konstmusikaliska metoder som att komponera i sats, utan skapat genom det som kan kallas modal 
stämföring. Arrangemangen innehåller dels borduner som kan bestå av en ton men också flera toner, 
olika kompfigurer och riff samt följstämmor på huvudsakligen tersavstånd. Detta gör att melodin har 
stort spelrum i fråga om tonalitet. Man kan t.ex. använda äldre tonalitet där en skavande klang ryms 
utan att ett ackord har “förstörts”. 

Eftersom de flesta av lärarna säger att de skulle tycka det var positivt intressant med en elev som är 
intresserad av ett äldre spelsätt och tonspråk kan jag konstatera att det är en avsevärd skillnad mot det 
som framkommit i framförallt intervjun med Leif Göras. Endast en lärare säger sej ha verktyg för att 
utveckla eleven i en sådan stil, men alla lärare har någon konstruktiv tanke om att det skulle vara 
möjligt att gå eleven till mötes även om det kommer att krävas instudering från de flesta lärarna.  

8.1  SLUTSATSER OCH TOLKNING  
Nu finns många lärare som använder folkmusik i sin undervisning såväl i grupp som individuellt och 
de gör det för att de känner sej orienterade i genren. Några lärare känner sej mer orienterade i 
folkmusiken än i någon annan genre. Detta tyder på att det inte längre är självklart att den 
västerländska konstmusiken är stommen i verksamheten hos fiollärare på musikskolan. Alla lärare i 
undersökningen har sina pedagogiska metoder betydligt närmare ett folkmusikaliskt ideal än de lärare 
som återges i Jonas Holméns uppsats, även när de undervisar en traditionell klassisk repertoar. 
Gehörsundervisning är en självklarhet och flera lärare uppmanar sina elever att hitta ett eget sätt att 
framföra musiken. Sigurd menar att det kan hjälpa eleven att hitta och utveckla sin smak.    

De exempel på ett folkligt spelsätt som finns beskrivet under rubriken genrespecifika beståndsdelar 
finns endast representerat till viss del i de observationer och intervjuer jag gjort.  

Gehörsundervisning har slagit igenom helt och eleverna verkar vara helt vana vid detta.  Även när 
musiken arrangeras så är det naturligt att man memorerar sin stämma eller sitt komp i huvudet. Jag 
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har däremot inte sett tillräckligt mycket undervisning för att kunna uttala mej om i vilken utsträckning 
lärarna bryter ned musiken i delar eller utesluter ornamentik för att underlätta utlärningen.  

Synen på låtversioner som någonting som inte nödvändigtvis är konstant är utbredd. Flera lärare i 
undersökningen har berättat att de uppmanar eleverna att hitta sin egen tolkning av musiken. 

Metoder för att markera puls och takt har jag inte stött på som specifika delar i den undervisning jag 
har undersökt.  

Resonemang kring Variationer som utsmyckning har inte heller dykt upp i undervisning eller 
intervjuer som jag samlat in förutom att lärarna uppmuntrat till egna tolkningar av musiken.  

Inte heller tonspråket har behandlats särskilt i de undersökta situationerna och av lärarna.  

Jag har heller inte stött på något exempel på musikteoretiska inslag som är speciellt avsedda för 
folkmusik.  
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9. DISKUSSION 

9.1 METODIKEN OCH DE GENRESPECIFIKA VILLKOREN  
Är undervisningsexemplena som beskrivs i Jonas Holméns uppsats ett problem? Det är väl roligt om 
eleverna får prova på olika musikstilar utan att behöva fördjupa sej i utförandet? Om en lärare finner 
en ambition att ge sina elever möjlighet att prova på en genre som varken eleverna eller läraren 
egentligen är väl orienterade i så är väl huvudsaken att eleverna får just prova på? Jag kan tänka mej 
att man som lärare på musikskolan har stort behov av att skapa inspirerande undervisning utan att 
behöva känna sej begränsad av hur stilenlig musiken eller framträdandet blir. Detta är något som jag 
har full förståelse för och säkerligen själv kommer att använda som ett verktyg i mitt framtida yrke. 
Däremot har jag som nämnts i inledningen en egen erfarenhet av vad det kan betyda att få en specifik 
genre presenterad för sej av en person som behärskar just den stilen. Eleven kan bli hänförd och det 
kan resultera i ett stort intresse! Många lärare i undersökningen nämner att det är ovanligt med elever 
som får ett sådant djupt intresse för en enskild genre på musikskolenivå. Jag undrar varför läraren 
måste vänta tills eleven får det speciella intresset? Jag tror att intresset kommer om läraren förmedlar 
musiken på ett intressant sätt, varje lektion. Ett annat exempel på detta är när jag själv varit med i 
kursverksamhet för ungdomar där man lärt ut låtar och lärarna har cirkulerat mellan elevgrupperna. 
Där har diskuterats om en lärare skulle vara mer inriktad på att förmedla stil och de andra lär ut 
repertoar. Varför är uppdelningen mellan melodimaterialet och utförandet så djupt rotad hos 
instrumentallärare?  Varför inte strävar efter att förmedla både tonerna och stilen på en gång, för det 
är ju det som är låten!  

Hos många instrumentalpedagoger utvecklas eleven genom att bli serverad nya svårigheter i stycken 
som ibland förbereds genom att använda en övning eller etyd där den nya svårigheten dyker upp 
många gånger. Det är en praktisk väg att gå eftersom det finns mycket undervisningsmaterial som är 
uppbyggt på det sättet med tillhörande metodbeskrivningar. Det som är svårare och mer tidskrävande 
är att få eleven att förstå hur det kan bli mer innehållsrik musik genom att spela tonerna på ett visst 
vis, oavsett svårighetsgrad på musiken, och vad det är för musikaliska ingredienser som är viktiga att 
känna till för att påverka hur vi berörs av musik. Det här brukar kallas bl.a. melodisk och rytmisk 
frasering, dynamik, gestaltning, interpretation och agogik eller att helt enkelt spela med avsikt. För 
min egen del så ser jag stora möjligheter i folkmusiken att utveckla elevernas intresse för just detta, att 
forma musiken i stunden och att göra musiken till sin egen. Just eftersom det inte finns sådana 
instruktioner i noterna och ingen kan säga att “så där kan du inte göra”.    

När jag ställde frågan till lärarna om de anser att det finns genrespecifika villkor som de vill värna om 
när de undervisar folkmusik så hade jag hoppats få svar som handlar om t.ex. gehörsutlärning, synen 
på låtversion/utövare, stil/uttrycksmedel/tonspråk, kännedom om tradition och traditionsbärare och 
hur man inspirerar eleven att göra musik av en bunt toner, att spela med avsikt. Det spontana svaret 
hos de flesta lärare var att de var noga med stråkmönster och ornament. För att komma längre i den 
frågan fick jag vid samtliga intervjuer förtydliga frågan avsevärt och ge konkreta exempel på vad jag 
tänkte på. Då kom det även fram att lärarna använde gehörsutlärning. Endast en lärare nämnde att det 
fanns en strävan att eleven skulle fråga sej vad hon ville med musiken och inte bara “riva av” en låt. 
Några exempel på hur det skulle kunna gå till i en undervisningssituation har jag dock inte sett.  
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Att lärarna bara svarar att de är måna om stråkmönster och ornament på frågan om de värnar om 
genrespecifika villkor ser jag som ett arv från en invand instrumentalmetodik som varit gällande där 
eleven först lär sej vilka toner som skall vara med och sedan får lära sej hur tonerna skall spelas, var 
det skall vara svagt och starkt och om det finns några toner som skall betonas eller spelas på ett visst 
sätt.  

9.2 FORTSATT FORSKNING 

I den här uppsatsen har jag konstaterat att utlärningsstrategierna för folkmusik på musikskolan har 
utvecklats sedan femtio år tillbaka. Eftersom det numera finns speciellt utbildade folkmusikpedagoger 
så skulle det vara mycket intressant att göra en liknande studie om ytterligare tio år. En tänkbar 
skillnad skulle kunna vara att elever får lära sej att göra gungstråk redan som nybörjare parallellt med 
att lära sej dra stråken rakt och att morgondagens elever redan från början får en vetskap om tonalitet 
där det finns flera olika tonspråk och där dur och moll-tonalitet är en av flera.  
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