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FOLKMUSIK I KULTURSKOLAN 
Nio musiklärares uppfattning om att använda 
folkmusik i sin undervisning 
 
Abstrakt 
I och med att en genrebreddning kommit till stånd inom musik- och kulturskolor, bedrivs 

numera på många håll i landet folkmusikundervisning i musik-/kulturskola. Min egen 

bakgrund som folkmusiklärare på nyckelharpa och fiol medför ett intresse att undersöka hur 

olika faktorer påverkar folkmusikens ställning inom andra musik- och kulturskolor i mitt 

hemlän och vilken uppfattning musiklärare i Örebro län har om att använda folkmusik i sin 

undervisning. Syftet är att få vetskap om vilket folkmusikaliskt material och vilken metodik 

som används i folkmusikundervisningen, om lärarna anser att folkmusikundervisning behövs 

och varför. Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer med nio musiklärare 

på fem musik- och kulturskolor och som använder svensk folkmusik i sin undervisning. De 

intervjuade lärarna har olika erfarenhet beträffande instrument, utbildning, antal år i yrket och 

folkmusikalisk bakgrund. 

 

Lärarna är eniga om att det är viktigt med ett varierat utbud av genrer i musik- och 

kulturskolan, att bredda sig och undervisa i olika musikstilar. I det folkmusikaliska lärandet 

slår de vakt om kulturarvet, fokuserar på låtutlärning och ger uttryck för att gehörsspel och 

notspel kompletterar varandra i folkmusikundervisningen. Något som också betonas är att 

eleverna skall få en upplevelse genom musiken. Resultatet av undersökningen visar att 

lärarnas uppfattning om att använda folkmusik i sin undervisning främst syftar till att föra det 

folkmusikaliska arvet vidare, att förkovra eleverna i gehörsspel och att ge eleverna av den 

musikaliska gemenskap som folkmusiken bidrar till. En rimlig slutsats är därför att folkmusik 

kan fylla en viktig funktion i musik-/kulturskolans undervisning. 

 

Nyckelord: Folkmusikundervisning, kulturarv, gehörsinlärning, notinlärning, musikskola,  

kulturskola, musikpedagogik, genrebredd. 
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1. INLEDNING 
Jag började som tioåring att spela fiol i kommunal musikskola. Mitt intresse för folkmusik har 

funnits sedan barnsben, men i musikskolan var det notspel och lärarens repertoarval som var 

allenarådande. De få gånger någon spelmanslåt förekom i undervisningen fanns denna med i 

den ordinarie spelboken och spelades alltid efter noter. Fiolundervisningen i musikskolan vid 

denna tid, det vill säga i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, var enligt min 

bedömning den traditionella; alltså den klassiska inriktningen. När jag i de senare tonåren 

började dansa folkdans, väcktes folkmusikintresset till liv på nytt och genom 

folkdansspelmännen kom jag igång med låtspelet på allvar. I vuxen ålder fick jag också upp 

ögonen för nyckelharpans kvaliteter och detta instrument har tillsammans med fiolen blivit en 

följeslagare på min musikaliska vandring genom livet. 

 

Min första kontakt med folkmusikundervisning i musik-/kulturskola fick jag år 2000 under ett 

vikariat som fiollärare på kulturskolan Garnalia i Lindesberg, Örebro län. Jag fick då ta över 

en grupp med vuxna folkmusikelever, vilken startats av en klassiskt skolad fiolpedagog med 

folkmusikintresse. Folkmusikundervisningen utökades inom kort med en ungdomsgrupp, där 

jag delade läraransvaret med en annan folkmusikkunnig fiollärare. På eget initiativ, men med 

stöd av kulturskolans dåvarande rektor, startade jag 2001 undervisning i nyckelharpa för barn 

och ungdomar, något som inte tidigare funnits på kulturskolan. I dag arbetar jag 

huvudsakligen med nyckelharpsundervisning och eleverna består av både barn och vuxna. 

Eftersom jag själv arbetar med folkmusik i kulturskola är jag intresserad av att få veta om 

folkmusikundervisning bedrivs inom andra musik-/kulturskolor i Örebro län och hur den i så 

fall gestaltar sig i dessa. Relevant är att få vetskap om folkmusikens ställning i musik-

/kulturskola i dag och hur denna genre uppfattas där. Tanken är att ge en bild av vad lärarna 

anser att folkmusik i undervisningen syftar till: om de ser spelmansmusiken ur ett 

kulturarvsperspektiv, lägger musikpedagogiska aspekter på den eller kanske betraktar den 

som en speciell sociokulturell företeelse. Studier om folkmusikundervisning i musik-

/kulturskola är sparsamt förekommande och jag önskar därför att undersökningen skall bidra 

till ökad kunskap om hur lärare uppfattar att använda svensk folkmusik sin undervisning. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i Örebro län uppfattar att använda 

folkmusik i sin undervisning. Undersökningen fokuserar på vad lärarna ser som sina syften 

med folkmusikundervisning i musik-/kulturskola, hur de bedriver denna undervisning och 

med vilka verktyg.  

 

Min frågeställning är följande: 

Vilken uppfattning har lärare i musik-/kulturskolor i Örebro län om att använda 

folkmusik i sin undervisning?   
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2. BAKGRUND 
I detta kapitel ges en översikt om svensk folkmusik samt om folkmusiken som kulturarv och 

dess position i Musiksverige. Vidare behandlas undervisning i musik-/kulturskola, lärande ur 

ett sociokulturellt perspektiv och avslutningsvis ett avsnitt om gehörsinlärning. 

2.1 Svensk folkmusik 
Ett utmärkande drag för folkmusik är att den vanligtvis gehörstraderas (Isaksson 1979), vilket 

innebär att visor och låtar lärs in och förs vidare muntligt och inte skriftligt, via noter. 

Folkmusik saknar ofta också känd upphovsman och har olika dialekter beroende på varifrån i 

landet den kommer. Utövarna var inte bara bönder och drängar, utan även hantverkare av 

olika slag och ibland socknens organist. De skickligaste spelmännen tillmättes övernaturliga 

krafter och omgärdades av en stark mytbildning. Otaliga är de skrönor och sägner där spelmän 

påstås lärt sig låtspelets konst av näcken (Isaksson 1979).  

I det gamla bondesamhället hade sången och musiken sin naturliga plats i livets alla skeenden. 

Folkmusiken spelade sin huvudsakliga roll vid bröllop och till dans, men nyttjades också som 

arbetsredskap och förströelse. Så hade till exempel fäbodlivet sin egen musik och instrument 

(a.a.), där inte minst den mänskliga rösten var ett viktigt redskap när det gällde att locka på 

djuren och att meddela sig med varandra. Vallmusiken tillhör vår allra äldsta form av 

folkmusik, då ”fäbodväsendets rötter i Sverige sträcker sig tillbaka till medeltiden, möjligen 

ännu längre” (Lundberg & Ternhag 2005, s.20). Från medeltiden och framåt var säckpipan 

(Lundberg & Ternhag 2005) och nyckelharpan (a.a.) vanliga instrument i den folkliga 

musiken. Fiolen, det mest populära och brukade folkmusikinstrumentet, blev känd bland 

allmogebefolkningen i slutet av 1600-talet (Isaksson 1979). Klarinetten (Ling m.fl. 1980) är 

ytterligare ett instrument som upptagits i spelmanskretsarna. 

 

Med industrialiseringen på 1800-talet kom också det ljudstarkare dragspelet och munspelet, 

vilka under en period nära nog konkurrerade ut de traditionella folkmusikinstrumenten. Runt 

sekelskiftet 1900 uppmärksammade konstnären Anders Zorn att konsten att blåsa horn 

började försvinna och han beslöt därför att arrangera en tävling för hornblåserskor och 

spelmän. Spelmanstävlingen gick av stapeln i Gesunda 1906 (Isaksson 1979) och fick inom 

kort av efterföljare på andra håll i landet (Ling m.fl. 1980). Det primära för Zorn var att 

bevara eller ”frysa” 1800-talets folkliga musiktraditioner (Kjellström m.fl. 1985). Denna 

antikvariska eller statiska syn på folkmusiken var något som genomsyrade hela 

spelmansrörelsen under 1900-talet (a.a.). 
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2.2 Folkmusiken som kulturarv och dess position i Musiksverige 
Enligt Tivenius (2008, s.111) kan begreppet kulturarv ”representera flera olika företeelser 

inom musikens värld”, som exempelvis de nationella eller regionala folkliga traditionerna.  

Folkmusiken är en betydelsefull del av vårt kulturarv som enligt Uddholm (1993, s.16) 

”hjälper oss att se våra liv i ett historiskt sammanhang”. Liknande tankar hade förmodligen 

Anders Zorn i sin strävan att ”rädda” den svenska folkmusiken, vilket hade sina rötter i 

nationalromantiken (Ling m.fl. 1980). Den ideologi (a.a.) som skapades under 1900-talets 

första hälft sammanhänger fortfarande i dag mycket med föreställningar om folkmusik. En 

motvikt till denna ideologi stod den yngre folkmusikrörelsen och den så kallade 

”folkmusikvågen” (Lundberg & Ternhag 2005) för. Enligt Kjellström m.fl. (1985,  

s.42) bidrog folkmusikvågen med att ”nya klanger kom till, tysta traditionsområden började 

låta, både gamla och nya vägar prövades”. En ny spelmansgeneration, med alltfler kvinnor 

(a.a.) bland de aktiva spelmännen, växte fram. En generation som lade helt andra ideologiska 

aspekter (a.a.) på musiken. Detta stämmer väl överens med Ronströms och Ternhags (1994) 

uttalande att folkkultur och folkmusik i slutet av 60-talet och 70-talet profileras av grupper 

utanför bland annat Svenska Ungdomsringen, det vill säga den etablerade folkmusik- och 

folkdansrörelsen. Följden av denna utvecklig i folkmusikvågens spår ser Uddholm (1993) så 

här:  

I Sverige är vi dock lyckligt lottade med en stor folkmusikrörelse och massor av spelmän som för tidigare 

generationers låtar vidare. Ett kulturarv ska vara levande och inte inlåst på ett museum (s. 17).  

Den nya folkmusikrörelsen levandegjorde kulturarvet genom att ge musiken och dansen den 

funktion den en gång haft och genom att identifiera sig med äldre tiders livsstil (Kjellström 

m.fl. 1985). Trots att vi i dag inte har kvar den naturliga kopplingen till vår traditionella musik 

finns det nära nog oändliga möjligheter för den folkmusikintresserade att tillägna sig den. Det 

kan röra sig om allt ifrån låtspelskurser anordnade av det lokala spelmanslaget till 

folkmusikutbildningar på högskolenivå, det vill säga både ett informellt och ett formellt 

lärande. Eller som Ternhag (1993, s.32) uttrycker det: ”Som flera andra genrer står 

folkmusiken med ett ben i den institutionella utbildningen, medan det andra fortfarande finns 

utanför i den spontana sfären.” Lundberg och Ternhag (2005) ser folkmusikens ställning i 

dagens musikliv så här: 

Folkmusiken har – mycket tack vare den ökade uppmärksamheten under 70- och 80-talen – intagit nya 

positioner i Musiksverige. Sedan 1976 finns högre utbildning i folkmusik, både på musikhögskolor och 

folkhögskolor. Folkmusikundervisning finns numera inom kommunala musikskolan på flera platser.  
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Den kanske viktigaste skillnaden är att ungdomar i högre utsträckning än tidigare ägnar sig åt folkmusik 

(s. 91). 

I och med folkmusikens insteg i musikutbildningen ges nya generationer chansen att på ett 

annat sätt än tidigare stifta bekantskap med den musik som utgör en del av vårt kulturarv, 

vilket Lundberg och Ternhag (2005) ger uttryck för på följande vis: 

Det nya folkmusicerandet präglas också av nya pedagogiska förutsättningar. Gruppen av 

folkmusikförmedlare utgör en liten men mycket aktiv skara som verkar vid kommunala musikskolor, 

folkhögskolor och musikhögskolor. Förmedlarrollen har professionaliserats, ungefär som musikerrollen. 

Utbildade pedagoger som samtidigt är skickliga musiker fångar upp unga folkmusiker och förmedlar 

praktiska kunskaper i stil, repertoar och spelteknik. Genom sådana insatser förstärks aktuella tendenser. 

Samtidigt sprids tongivande spelsätt och låtar till många fler musiker (och därmed lyssnare) än vad som 

någonsin var möjligt i äldre tider (s.196). 

Mycket har hänt med folkmusikens utveckling och dess position i Musiksverige under det 

senaste halvseklet och för dagens svenskar utgör den en musikalisk genre bland många andra 

(Ternhag 1993). Lundberg och Ternhag (2005, s.169-170) menar att ”utövarnas roller har 

förändrats genom de nya krav som det moderna musiksamhället ställer på såväl folkmusik 

som musiker” och att folkmusiken i dag ständigt anpassas till nya medier och nya scener 

(a.a.). Likaså sker en förnyelse beträffande instrument, samspelsformer och influenser från 

andra genrer och kulturer (a.a.).  

2.3 Undervisning i musik-/kulturskola 
Den kommunala musikskolan i Sverige är öppen för alla barn och ungdomar som vill ägna sig 

åt musik och sång. ”Utgångspunkterna fanns i välfärds-, jämlikhets- och rättvisetanken och 

detta har gett musikskolorna i Sverige sin speciella profil” (Olsson 1994, s.29). Sedan 1990-

talet (Tivenius 2008) har förändringar medfört att många kommunala musikskolor ombildats 

till kulturskolor (Sandh 1995) och därför används i dag båda begreppen i samband med den 

kommunala frivilliga musikundervisningen. Den frivilliga undervisningen i musik- och 

kulturskola har till skillnad från undervisningen i det obligatoriska skolväsendet ingen 

fastställd läroplan, men däremot egna styrdokument. Saar (1999, s.25) uttrycker detta så här: 

”Även om verksamheten inte alltid är explicit formulerad, är den didaktisk i meningen att den 

innehåller mål, innehåll och metoder för det musikaliska lärandet.” Musiklärarna själva har 

dock stor frihet när det gäller att utforma sin undervisning och de egna pedagogiska idéerna 

styr ofta i stor utsträckning arbetssättet, men även instrument och genre kan ha betydelse i 

sammanhanget.  
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Alltsedan musikskolornas framväxt omkring 1950 (Gustafsson 1998) har 

musikundervisningen huvudsakligen bedrivits på ett traditionellt sätt, det vill säga spel efter 

noter och tillägnande av teknisk färdighet på instrumentet. Fokuseringen på noter i 

undervisningen formulerar Säljö (2005, s.165) på följande sätt: ”Att kunna följa noterna tycks 

ibland vara det som ses som kriteriet för lärande”. 

Bjørkvold (1991, s.229) gör gällande att ”för många elever kan den traditionella 

notspelningen många gånger uppfattas som en musikpedagogisk parafras av de tio budorden”: 
 

Du skall inga andra musikgudar hava jämte mina 

Du skall icke missbruka tonarterna 

Tänk på notbilden, så att du helgar den 

Hedra rättelser och etydspelning, på det att det må gå dig väl, och du må länge leva i musikskolan 

Du skall icke spela fel toner 

Du skall icke begå brott mot tempoanvisningar 

Du skall icke införa egna fermat 

Du skall icke glömma förtecken 

Du skall icke hava begärelse till din nästas gehörspel 

Du skall icke hava begärelse till andra musikformer eller tekniker 

 

Bjørkvold (2005, s.178) ser notspelet i undervisningen på följande sätt: 

Om det blir tekniskt svårt att klara av noterna uppstår en kamp mellan teknik, musik och det egna behovet 

att uttrycka sig. Då blir det lätt att noterna låser fast spelet, i stället för att befria det. Koncentrationen på 

noterna gör att man förlorar kroppens musikaliska uttryck; Kropp och instrument är inte en organisk 

enhet. 

Den ”skolmusikgenre” som var förhärskande i musikskolan under 1950-talet, ville delge 

eleverna en musik med kvalitativa värden och ”där musikens estetiska funktion kom i första 

hand” (Carlsson 2003, s.33). Det ansågs ”viktigt och primärt att varje barn i skolan övade och 

uppnådde en viss tonträffningsförmåga” (a.a.). I dag är musik-/kulturskolan oftast mera 

vidsynt och förändringens vindar har genom decennierna blåst med allt större kraft. Som en 

följd av den utveckling som bland annat 1970-talets alternativa musikrörelse förde med sig, 

omorganiserades den högre musikutbildningen och musiklärarutbildningen i Sverige, genom 

den så kallade OMUS-reformen (Lundgren red. 2006). Denna omorganisation bidrog till en 

ökad mångfald i musikundervisningen genom att ”en breddad repertoar introducerades i 

musikutbildningen med populärmusik, jazzmusik och folkmusik jämte den klassiska 

musikrepertoaren” (a.a.). 
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Något som poängterades var att ”musikläraren skulle få pedagogiska kunskaper och metodisk 

träning före virtuositet på sitt instrument” (a.a.). Inom det musikpedagogiska fältet 

(Gustafsson 1998) pågår enligt Brändström och Wiklund (1995, s.14) ”en kamp om för vem 

och hur musikpedagogiken skall utformas”. En ständigt aktuell fråga är också vilka 

musikformer musikskolan skall ägna sig åt: ”skall huvudvikten ligga på västerländsk 

konstmusik eller den s k ungdomsmusiken?”(a.a.). Carlsson (2003) anser att faktorer som 

elevernas kulturella kapital, förväntningar och musikaliska erfarenheter måste beaktas mera. 

Han påtalar att ”i stället för färdiga undervisningskoncept initierade av musikskolan måste 

därför i högre grad elevernas intentioner mera tillåtas utgöra de förutsättningar som ska gälla 

för undervisningen” (a.a.). Musiklärare i dag bejakar elevernas intressen och önskemål på ett 

helt annat sätt än tidigare, vilket exempelvis pop- och rockgenrernas genomslagskraft i 

musikundervisningen är ett synligt bevis på. Detta har i mångt och mycket skett på den 

klassiska inriktningens bekostnad, något som inneburit en tillbakagång beträffande 

orkesterinstrumenten. En tydlig trend är att ”allt färre elever är beredda att lägga tid och 

energi på att lära sig spela orkesterinstrument” (Grönblad 2005) och därigenom har den 

klassiska musikens tidigare så dominerande ställning inom musikskolan brutits, till förmån för 

populärmusiken. 

2.4 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Genom mänsklighetens hela historia har lärandet utgjort en förutsättning för vår fortlevnad 

och utveckling. Interaktionen mellan människor intar en central plats i våra liv och för att 

denna skall fungera på ett tillfredsställande sätt ges vi resurser i form av olika redskap. Dessa 

redskap är av både intellektuell och praktisk art för att vi skall kunna samspela med andra. 

Enligt Säljö (2000, s.22) är det ”genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, 

men det är också genom kommunikation de förs vidare”. Kommunikationen med andra 

medverkar till att individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Därför blir 

kommunikativa processer helt centrala i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

utveckling (Säljö 2000). I det sociokulturella perspektivet är det grundläggande att 

medierande redskap (Säljö 2005) av både fysisk och intellektuell art (Säljö 2000) är 

beståndsdelar som hjälper människor att agera i sociala praktiker (a.a.) och en förutsättning 

för lärande. Den språkliga medieringen är central i det sociokulturella perspektivet. Detta 

innebär att människor kan delta i det sociala samspelet och att språket, enligt Säljö (2000) 

samtidigt är ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap. Det kan därför 

bli till en fungerande länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. 
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Musiken är även den ett uttrycksmedel med en kommunikativ sida, som bland annat har 

gemensamma drag med det talade språket (Elsner 2000). Musikalisk mediering kan enligt 

Saar (1999) ses på följande sätt: 

Aktiviteten ”att spela” innehåller handlingar som gör musikern delaktig i ett musikaliskt sammanhang. 

Det kan till exempel vara en stil eller en musikalisk gestalt. De musikaliska handlingarna är riktade mot 

att skapa musik med instrumentet som redskap. Analyserandet av instrumentet och dess handhavande 

träder i bakgrunden för att låta det musikaliska flödet bilda förgrund. Den klingande musiken blir 

verksamhetens mål mot vilket handlingarna riktas, och instrumentet blir ett redskap för aktiviteten 

(s.145). 

Inte bara musikinstrumentet verkar som ett redskap i den musikaliska medieringen, utan även 

notskriften kan vara ett sådant. Säljö (2005) menar att noter gör det möjligt att läsa, studera 

och tänka musik på nya sätt. Han uttrycker vidare att notskriften som medierande redskap 

således har ”en lång rad konsekvenser för de kognitiva och kommunikativa förmågor som hör 

till musikutövande och musikförståelse i vårt samhälle” (Säljö 2005, s.164). 

Musikinstrumentet och noterna kan alltså vara exempel på praktiska och intellektuella redskap 

att använda sig av när det gäller lärande i ett sociokulturellt perspektiv. 

 

En lärande människa befinner sig i en ständig utvecklings- och förändringsprocess och enligt 

Säljö (2000) har vi möjlighet att i varje situation appropriera kunskaper från våra 

medmänniskor i samspelssituationer. Detta innebär att man gör bekantskap med nya sociala 

praktiker och kan använda sig av tidigare erfarenheter och kunskaper i agerandet.  

Ett sätt att uttrycka detta mer dynamiska sätt att se på människors utveckling och lärande är 

att använda begreppet (närmaste) utvecklingszon (zone of proximal development, ZOPED 

eller ZPD) (Säljö 2000). Utvecklingszonen kan alltså enkelt förklaras ”som den zon inom 

vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person” 

(Säljö 2000, s.123). Det samspel som kommer till stånd mellan individer är beroende av den 

mänskliga kommunikationen och de medierade verktygen, för att ett lärande sett ur det 

sociokulturella perspektivet skall bli verklighet. 

2.5 Gehörsinlärning 
Med anledning av den genrebreddning som skett i musikskolan fokuseras 

musikundervisningen inte längre på noter. Brändström, Johansson och Wiklund (1989, s.10) 

förklarar detta så här: ”genom att musiklärarutbildningen de senaste åren breddats väsentligt 

har tyngdpunktsförskjutning skett från den tidigare helt dominerande europeiska 
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konstmusiken mot mer gehörsinriktad musik”. Detta har en klar koppling till de 

musiklärarstuderandes referenser och författarna menar vidare ”att väsentligt fler har sin 

musikaliska bakgrund i jazz, rock eller folkmusik än vad tidigare var fallet” (a.a.). Bjørkvold 

(1991, s.225) ger sin syn på gehörsspelet genom att uttrycka det så här: 

Gehörsspelet är barnets naturliga inkörsport till instrumentalspel. En spelande människa bör heller aldrig 

att upphöra att spela på gehör. Som jag ser det kan gehörsspel vitalisera en musisk människa genom hela 

livscykeln, och bör därför alltid finnas med som ett viktigt element i musicerandet. 

Gehörsmusicerandet, som enkelt kan förklaras lyssna – härma, tillhör folkkulturerna 

(Bjørkvold 1991) och var tidigare det vanligaste sättet att lära sig spela ett instrument och 

tillägna sig en repertoar. Merriam (1964) ser på gehörsinlärningen så här: 

There is, however, conciderable evidence to indicate that imitation forms an important part of music 

learning and that it may be a universal first step in the process (s.147). 

Förekommande sätt var att gå i lära hos någon skicklig spelman och gehörsvägen lära in 

dennes låtar. Vanligt var också att musiken gick i arv inom familjen, oftast med tradering från 

far till son, vilket ur Merriams (1964) synvinkel kan ses på följande sätt: 

Learning music is part of the socialization process; it may take place through education, as when, for 

example, a father teaches his son how to perform on a music instrument; and scholling may be operative 

in an apprentice system (s.146). 

Säljö (2005, s.225) menar att: ”Social interaktion är det centrala elementet i lärande och 

kunskapsutveckling och det är genom kommunikation med andra i vår utvecklingszon som vi 

blir delaktiga i samhällets kollektiva erfarenheter.” Detta stämmer väl överens med den 

muntliga traditionen, där rösten eller instrumentet blir till ett medierande redskap att använda 

sig av i lärandet. I dag finns inom många musik- och kulturskolor möjligheten att spela 

folkmusik och därigenom även bli förtrogen med spel på gehör. Att gehörsspel och folkmusik 

började tas på allvar i musikundervisningen ger violinpedagogen Sven Karpe exempel på. 

Han höll vid ESTA:s (European String Teachers Association) första generalförsamling i april 

1974 ett uppmärksammat föredrag över ämnet: ”De gamla svenska spelmanslåtarna och deras 

betydelse för stråkundervisningen i Sverige” (Isaksson 1979, s.17). Den renässans som 

folkmusiken upplevde i Sverige under 1970-talet, bidrog bland annat till att påverka den 

”vanliga” violinundervisningen. 
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 Karpe (a.a., s.17) ser fiollåtens fördelar i violinpedagogiska sammanhang på detta sätt: 

1. Den är så att säga skapad på instrumentet, anpassad till instrumentets teknik och uttrycksmöjligheter     

under sina vandringar genom generationer av spelmän.  

     2. Den är i allmänhet starkt rytmiskt betingad och utvecklar tidigt känslan för rytmisk puls och schwung. 

 3.Den är lätt att memorera genom sin enkla form. Det vanligaste formschemat är: A1+A2+B1+A2. 

Naturligtvis finns det låtar med mycket mer komplicerad och oregelbunden form. 

4. Den stimulerar till ett fritt och spontant musicerande och inbjuder till improvisation och utsirningar. 

En pedagog som tidigt började använda den gehörsbaserade inlärningen i sin undervisning var 

den japanske violinisten och professorn Shinichi Suzuki. Hans metod Talent Education 

(Suzuki 1977), går ut på att barn redan från cirka tre års ålder (a.a.) får lyssna på 

grammofoninspelningar av klassisk musik och därefter lära sig spela violin i nära samarbete 

med sin mor. Shinichi Suzukis musikpedagogik har spritt sig över hela världen och kallas i 

Sverige för Suzukimetoden. Bjørkvold (1991) ser dock problem med att översätta metoden till 

andra länder vars kulturella och sociala strukturer är helt annorlunda än den japanska. Han 

menar att ”andra länder måste i så fall anpassa Suzukimetoden till sina nationella traditioner 

och placera barnet och musiken i sitt eget lands sociokulturella verklighet” (a.a. s.224). Det 

primära skall vara att ta tillvara Suzukis idéer och omsätta dem pedagogiskt till det egna 

landets kultur, utan mekanisk kopiering. 

 

Olsson (1994, s.92-93) ser Suzukis gruppmodell på följande sätt: ”Det handlar mycket om 

läraren som förebild, en förutbestämd repertoar, exakta detaljerade musikaliska och tekniska 

anvisningar som måste vara enhetliga för att man skall kunna musicera med alla länders 

barn.” Den individuella improvisationen ges litet utrymme, vilket gör denna modell för 

gruppundervisning till en auktoritär modell, enligt Olsson (1994). Detta medverkar till att 

fjärma Suzukimetoden från annan inlärning som bygger på lyssnande, eftersom ”det är en 

inneboende egenskap hos gehörsmusiken att den producerar variationer, förändringar och ny 

musik” (Nilsson 2002, s.52). Detta stämmer väl överens med den folkliga musiken genom att 

”en polska kan exempelvis låta annorlunda om den spelas till dans, än om den spelas 

konserterande, om det är andra medmusikanter eller om det är en inspelningssituation” (a.a.).  

Bjørkvold (1991, s.230) betonar vikten av att ”läraren måste våga uppträda som förebild, 

spela och demonstrera”. 
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Likaså att det är viktigt att släppa loss humorn i musikundervisningen. Ett sådant synsätt går 

hand i hand med de kvaliteter som gehörsspelet rymmer och passar förträffligt in på 

Bjørkvolds (1991) uttalande: 

Om bara läraren vågar, kommer det att resultera i sann spelglädje, och inte i kaos och formlös ”bråte”, 

som det intetsägande ”korrektspelets” mänskliga motsats. Själv har jag sett detta fungera praktiskt vid 

otaliga tillfällen. Det är så musik hålls levande som en ständigt uppdaterad upplevelsekanal i barns 

dagliga liv (s.231). 

Dessa tankar är en viktig del i det musikaliska lärandet. Här kan en parallell dras till 

spelmannen och musikpedagogen Jonas Röjås (Wolf-Watz 2006, s.148), vars pedagogiska 

grundsyn var ”att först ska man ha roligt”. ”Grunden är inte att man ska bli bra. Först det 

roliga och är det roligt, blir det bra!” 

2.6 Tidigare forskning 
Forskning om folkmusik i undervisningen i musik-/kulturskola är ett smalt forskningsfält. Det 

problemområde jag valt att studera: musiklärares uppfattning om att använda folkmusik i sin 

undervisning, är ett eftersatt område där det råder brist på tidigare forskning. Jag har dock 

funnit två studier: Folkmusiken nu och då av Daniel Ek, samt Folkmusiken i musikskolan av 

Jonas Holmén, vilka ligger nära mitt ämne och som i mångt och mycket sammanfaller med 

detta. 

 

Daniel Ek har i sin studie Folkmusiken nu och då, bland annat intresserat sig för ”vilken status 

folkmusiken har som ämne, och vilket bemötande den får från andra musiklärare” (Ek 2001, 

s.6). För att få svar på bland annat dessa frågeställningar har Ek (2001) intervjuat tre 

folkmusiker, tillika musiklärare, som kommer från tre olika landskap och representerar olika 

folkmusiktraditioner. Studien visar att samtliga anser det viktigt med folkmusikundervisning.  

Två av lärarna motiverar detta med att lyfta fram det kulturhistoriska värdet som 

folkmusikundervisningen bidrar till. Den ene uttrycker det så här: ”att eleverna samtidigt lär 

sig något om kulturen i bygden om de spelar en låt därifrån” (Ek 2001, s.8). Eller som den 

andre musikläraren framlägger det: ”Att de som spelar folkmusik får ta del av en historik 

kring låtarna eftersom nästan varje låt har en egen historia” (a.a., s.10). På så sätt får 

folkmusikundervisningen ett klart uttalat syfte, då musikundervisning och kulturhistoria knyts 

ihop på ett berikande sätt. 
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När det gäller folkmusikens status som ämne i musikskolan visar Daniel Eks undersökning att 

denna genre accepteras på musikskolorna (Ek 2001) och inte längre ses som en främmande 

fågel bland det musikaliska undervisningsutbudet. Vidare görs gällande att folkmusikintresset 

är på uppåtgående (a.a.), vilket givetvis medför positiva konsekvenser beträffande 

folkmusikundervisningen. Viktiga faktorer är hur folkmusiktraditionen i ett landskap påverkar 

undervisningen vid musikskolorna (Ek 2001). Med en stark folkmusiktradition i ett visst 

landskap eller en viss bygd, blir också folkmusikens inverkan på undervisningen i 

musikskolan både större och naturligare. Studien visar också att den gehörsbaserade 

inlärningen dominerar i folkmusikundervisningen, men att även spel efter noter förekommer. 

De pedagogiska fördelarna som framkommer beträffande gehörsspelet är bland annat ”att man 

lär sig lyssna på vad man spelar” (Ek 2001, s.8) och att ”intonera rätt” (a.a., s.11). 

Nackdelarna är i första hand att gehörsspel tar längre tid i anspråk. En lärare anser också att 

man kan få problem om man vill lära sig noter (Ek 2001) när man blivit van att spela på 

gehör. Undersökningen visar ”att fördelarna överväger nackdelarna men att en mix av både 

not- och gehörsbaserad undervisning är den bästa” (Ek 2001, s.14). 

 

Daniel Eks studie visar att folkmusikundervisning blir allt vanligare i musikskolorna och att 

dess status som genre har ökat betydligt. En viktig förutsättning för detta är ett landskaps egen 

folkmusiktradition, vilket har stor betydelse för intresset och acceptansen när det gäller 

folkmusikundervisning i musikskolan. 

 

Jonas Holmén har i sin studie Folkmusiken i musikskolan, intresserat sig för ”andra 

pedagogers erfarenheter av folkmusiken i den kommunala musikskolans arbete” (Holmén 

1992, s.2). Författaren behandlar orsakerna till förekomsten av folkmusik i kommunala 

musikskolan och fokus sätts på frågorna: Varför? När? Av vilka? Till vilka? (a.a.). 

Holmén (1992) konstaterar att folkmusik har i allt högre grad etablerat sig inom svensk 

musikundervisning på olika nivåer i början av 1990-talet. I hans studie, som avser 

musikskolorna i Kopparbergs län (i dag Dalarnas län), har majoriteten av musikskolorna en 

organiserad folkmusikundervisning (Holmén 1992). Huvudsakligen står musikskolornas egna 

lärare som också själva är utövande folkmusiker för undervisningen (a.a.).  

De tidigaste exemplen på folkmusikundervisning i Kopparbergs läns musikskolor härrör från 

1960-talet (Holmén 1992, s.62), då ”enskilda musiklärare såg folkmusiken som en möjlighet 

att tillföra det pedagogiska arbetet ny stimulans”. Under denna tid är också inlärningen av 

låtar den för musikundervisningen traditionella, det vill säga med noter (a.a.).  
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Efter hand ökar kraven från spelmansrörelsen att en utveckling av en organiserad 

folkmusikundervisning inom den kommunala musikskolan kommer till stånd (Holmén 1992). 

Enligt författaren är man ”också medveten om bristen på ena sidan folkmusikaliskt 

kompetenta pedagoger och å andra sidan pedagogiskt kompetenta folkmusiker” (a.a., s.64). I 

och med ”folkmusikvågens” framväxt under 1970-talet ökar även folkmusikundervisningen i 

musikskolorna och ett tydligare samarbete mellan den etablerade spelmansrörelsen och 

musikskolornas spelmän (a.a.) kommer till stånd. I samhället för övrigt märks ett ökat 

intresse, där musikskolornas spelmän fyller ett behov och ”man är välkommen med sin musik 

i de flesta sammanhang” (Holmén 1992, s.67). 1980-talet uppvisar en än högre legitimering 

av folkmusiken i musikskolans verksamhet, nämligen ”folkmusiken för sitt eget estetiska och 

samhälleliga värde på sina egna villkor” (Holmén 1992, s.69). Detta beroende på att till 

exempel högskoleutbildning i folkmusik har etablerats och att genrebreddning i musikskolan 

börjat slå igenom. Musikskolans traditionella pedagogik börjar under denna tid att luckras upp 

och enligt Holmén (1992, s.69) får musikskolans egna elever i allt högre grad ”kontakt med, 

och undervisning av, folkmusikens egna företrädare”. Författaren gör också gällande att ”i allt 

större utsträckning ges musikskoleelever möjligheter att utveckla sitt personliga 

folkmusikintresse” (a.a., s.70).  

 

Jonas Holmén har särskilt valt att titta på två dalakommuner, Falun och Rättvik, eftersom de 

är exempel på två skilda sociokulturella samhällsstrukturer (Holmén 1992). I Falun har en 

fiolpedagogs personliga initiativ (Holmén 1992) varit betydande för musikskolans tjugoåriga 

verksamhet. Holmén (1992, s.76) konstaterar därmed ”att en person och inte en tradition, 

präglar åren 1963-85”. Under senare delen av 1980-talet, är det den årligen återkommande 

Falun Folk music Festival som mera påtagligt påverkat folkmusikprofilen vid Falu 

musikskola (a.a.). Beträffande Rättvik med sin starka folkmusiktradition, var situationen dock 

en annan och den självklara gehörsmetoden kom på kollisionskurs med musikskolans 

traditionella notmetod (Holmén 1992). 70-talets försök med att anställa en spelman (a.a.) med 

gehörsutlärning på programmet, rann ut i sanden då de notbundna eleverna inte kunde 

tillgodogöra sig metoden. Början till ett fruktbarare samarbete över ”metodgränserna” kunde 

så småningom ändå skönjas. Holmén (1992, s.80) drar denna slutsats: 

I Rättvik kan slutligen konstateras att det lokala folkmusikarvet i sig och dess inneboende styrka, tveklöst 

har utgjort en stabiliserande faktor för musikskolans kontinuerliga folkmusikarbete från 1963 och fram till 

i dag. 
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Författaren urskiljer i sin studie tre olika pedagogiska relationer till folkmusiken (Holmén 

1992, s.82): 

De stora spelmanslagen i den tidigare organiserade spelmansrörelsen hade redan före den stora 

uppgången, som tog sin början runt 1970, ett arbetssätt som var format av en spelmanslagstradition med 

rötter från i första hand1940-talet, vilka i sin tur naturligtvis hade ännu äldre rötter. Deras arbetssätt 

innefattade övningsrutiner, ledningsfunktioner och organiserandet av melodi- och stämspel m.m. med lån 

av metoder från den skolariserade musikpedagogiken. I grunden var det dock folkmusikens villkor som 

rådde. 

Musikskolornas utnyttjande av folkmusik i undervisningen innefattade en pedagogik som anpassades till 

ett musikskolemässigt arbetssätt. I grunden var det musikundervisningens konstmusikaliska villkor som 

rådde. 

Den i folkmusikvågen omkring 70-talet framväxande unga och alternativa spelmansrörelsen skapade sina 

egna pedagogiska sammanhang där studiecirkeln blev ett framträdande exempel. Med den obundna prägel 

som den ”unga” folkmusikrörelsen hade, ville man med lokala traditioner och genom enskilda 

traditionsbärare använda sig av den inneboende pedagogiska potential som folkmusiken i sig själv 

innehöll. En folkmusikens pedagogik växer fram, på sina egna villkor. 

Jonas Holmén visar med sin studie att den betydande reformeringen beträffande 

folkmusikundervisning i musikskolan skedde under 1970-talet. Folkmusikkunniga pedagoger 

(Holmén 1992) började anställas och folkmusiken uppvärderades inom utbildningsväsendet 

(a.a.). Den vidareutveckling som sedan följde sammanfattar Holmén (1992, s.84) så här: ”I 

dag framträder bland de stora aktörerna på denna arena en i stora delar gemensam grundsyn 

på folkmusikens roll, villkor och värde för musikundervisningen i Sverige”.  

 

Författaren ger i sin undersökning förslag till vidare forskning i ämnet och förslag nr 1 lyder: 

”Undersökningar av folkmusikens roll i musikskolan på andra håll i Sverige” (Holmén 1992, 

s.85). Detta förslag till fortsatt forskning stämmer väl överens med mitt eget problemområde 

och det känns därför relevant att ta upp denna tråd för att kunna nysta vidare. 

 

Beträffande forskning inom närliggande ämnesområden, där undervisning i estetiska ämnen 

sätts i fokus, har jag funnit en studie av Catharina Elsner: Så tänker lärare i estetiska ämnen, 

vilken bygger på intervjuer med lärare inom gymnasiets estetiska program samt lärarutbildare 

i motsvarande ämnen (Elsner 2000).  
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Syftet med studien är ”att undersöka hur ett antal svenska ämnesexperter i bild, musik och 

teater/drama resonerar om sina ämnen, vidare att söka klarlägga skillnader och likheter i 

ämnenas traditioner och roller som de kommer till uttryck i lärarnas utsagor” (Elsner 2000, 

s.9). En av frågeställningarna i studien är följande: ”Hur uppfattar och legitimerar svenska 

ämnesexperter i bild, musik och teater/drama sin verksamhet?” (a.a., s.10). Sett ur studiens 

musiklärarperspektiv tangerar denna frågeställning till viss del min egen problemformulering. 

 

I sin undersökning använder sig Elsner (2000) av forskaren Folkert Haanstras begrepp 

intrisikala värden (egenvärden) och instrumentella värden i sin analys av vad lärare i estetiska 

ämnen anser vara viktigt i sin undervisning. Haanstra (1999) delar in de intrisikala värdena 

respektive de instrumentella värdena i fyra kategorier: 

Intrinsic Effects. The four main categories of intrinsic learning effects of art education are these: art 

production skills (for example, musical performance or, in the visual arts, the handling of different 

materials and techniques, pictorial depth representation, or the expressive and creative quality of art 

products); knowledge and understanding (facts and figures of art history, music history, the art 

vocabulary that is being used in art criticism); attitudes and values (interests in art and participation in 

cultural activities); and aesthetic perception (the informed perception of art objects). 

Instrumental Effects. The four categories of instrumental learning effects are these: cognition (mental 

abilities such as verbal and arithmetical abilities, visual-spatial abilities. Memory, attention span, creative 

thinking, and problem solving); perceptual motor skills (eye-hand coordination, body control, color 

discrimination, pitch and loudness discrimination); personality, attitude, and social behavior (self-

concept, self-esteem, emotional well-being, social behavior such as social adjustment, and non-art-related 

attitudes and values such as academic motivation or radical prejudice); and academic achievement 

(improvement in reading or matematics) (s.43).  

Flera av musiklärarna i Elsners studie uppfattar musikalisk verksamhet som utvecklande 

(Elsner 2000) och då inte bara inom det musikaliska området. Man betonar också musikens 

sociala funktion, att den skapar gemenskap ”genom att musicerandet i undervisningen i stor 

utsträckning sker kollektivt” (Elsner 2000, s.39). Enligt Elsner (2000) kan sociala aspekter 

innefatta såväl instrumentella som intrisikala värden och ”för att musikens sociala funktion 

ska betraktas som instrumentell förutsätter det att man musicerar i syfte att uppnå social 

gemenskap” (Elsner 2000, s.62). Elsner (2000) drar därmed slutsatsen att lära sig samspela 

med andra kan betraktas som ett intrisikalt värde. Ett annat intrisikalt värde som förs fram av 

lärarna i undersökningen är enligt Elsner (2000, s.59) ”att eleverna genom undervisningen får 

förståelse för och kunskaper om sitt kulturella arv”.  
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Detta betonas särskilt av bild- och musiklärarna och en förklaring kan vara att dessa uppfattar 

”det kulturella arvet som en del av sitt ansvarsområde” (a.a., s.59), eftersom konst- respektive 

musikhistoria ingått som ett viktigt inslag i dessa lärares utbildning. Ytterligare ett intrisikalt 

värde, vilket berörs av samtliga lärarkategorier i studien, är konstarternas kommunikativa 

värde och funktion (Elsner 2000), där musiken av musiklärarna beskrivs ”som en form av 

känslokommunikation” (a.a., s.61). 

 

Elsners studie uppvisar både skillnader och likheter hur lärarna ser på sina respektive ämnen. 

Bild- och musiklärarna framhåller även sina ämnens intrisikala värden framför de 

instrumentella. Enligt Elsner (2000, s.87) lägger de ”viss tonvikt vid grundläggande aspekter 

på ämnet och anser att eleverna bör erbjudas en gedigen skolning inom konstarten i sig”. 

Kulturarvets betydelse är också viktig för denna lärarkategori, då eleverna bland annat bör 

”utveckla en kulturhistorisk medvetenhet för att kunna sätta in sin egen verksamhet i ett större 

sammanhang” (a.a., s.87-88). Ur musiklärarnas perspektiv handlar musiken om 

känslomässiga- eller strukturella kvaliteter och undervisningen är mer social till sin profil. 
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3. METOD 
För att besvara frågeställningen och uppnå syftet, har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. 

Enligt Kvale (1997) söker den kvalitativa forskningsintervjun förstå världen ur de 

intervjuades synvinkel. Den har som mål att ”erhålla nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld” (a.a. s.36). Detta stämmer väl in på min 

studie, vilken fokuserar på vilken uppfattning musiklärare har om att använda folkmusik i sin 

undervisning. 

3.1 Urval 
Undersökningen omfattade fem musik- och kulturskolor i Örebro län, med geografisk och 

storleksmässig spridning inom länet. Informanter var nio musiklärare, sex kvinnor och tre 

män, vilka använder svensk folkmusik i sin undervisning. Huvuddelen av lärarna undervisar i 

fiol, men även lärare som undervisar i andra instrument fanns med i undersökningsgruppen. 

Bland informanterna fanns en spridning både beträffande ålder och beträffande antal år i 

yrket. Informanterna hade också olika erfarenhet av att använda folkmusik i undervisningen 

och hade skiftande folkmusikalisk bakgrund. 

 Presentation av informanter:  

• Lärare A: Kvinna, 28 år i yrket. Utbildad violinpedagog. 

• Lärare B: Man, 15 år i yrket. Olika musikpedagogiska utbildningar. Aktiv spelman. 

• Lärare C: Kvinna, 23 år i yrket. Utbildad violin- och Suzukipedagog. 

• Lärare D: Kvinna, 23 år i yrket. Utbildad träblåspedagog. 

• Lärare E: Kvinna, 14 år i yrket. Utbildad violinpedagog. 

• Lärare F: Man, 36 år i yrket. Utbildad träblåspedagog. Aktiv spelman.  

• Lärare G: Kvinna, 13 år i yrket. Folkmusikpedagogisk utbildning. Aktiv spelman. 

• Lärare H: Kvinna, 4 år i yrket. Utbildad violinpedagog. Aktiv spelman. 

• Lärare I: Man, 17 år i yrket. Utbildad dragspelspedagog. 

3.2 Genomförande 
Rektorerna för de aktuella musik-/kulturskolorna kontaktades av mig per telefon. De 

informerades om undersökningen och syftet med min uppsats. Rektorerna gav förslag på 

lämpliga musiklärare som informanter till undersökningen. Jag tog sedan kontakt med 

respektive lärare per telefon och delgav dem relevant information. Några av musiklärarna 

hade då redan kontaktats av rektor, så dessa var införstådda med undersökningens syfte. 
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Det etiska förfarandet är viktigt att beakta i samband med undersökningar och kravet på 

anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt måste uppfyllas av forskaren (Holme & Krohn 

Solvang 1997). Enligt Holme och Krohn Solvang (1997) skall en person som ingår i en 

undersökning vara informerad och skall ha samtyckt frivilligt till att delta. Därför 

informerades även musiklärarna om de etiska övervägandena i samband med undersökningen. 

För att garantera informanternas anonymitet benämndes dessa som ”lärare A-I” i rapporten. 

Efter den heltäckande informationen gav samtliga lärare sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. Dag, tid och plats bestämdes i samråd med varje informant. 

 
Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (Kvale 1997) där frågorna grupperats 

under övergripande rubriker. Dessa frågor utgjorde en grundstomme som kunde varieras 

beroende på respektive intervjus förlopp. I samband med intervjuerna ställde jag även 

följdfrågor, när jag ansåg att detta ägde relevans för att få så utvecklande svar som möjligt. 

Enligt Holme och Krohn Solvang (1997) dyker det ofta upp andra idéer eller uppfattningar i 

intervjusituationen som ersätter eller fördjupar de punkter vi har i vår intervjumanual. Detta 

förfarande hade jag kunnat utnyttja mera, för att få intervjusvaren nyansrikare i vissa fall. 

Intervjuerna ägde rum på respektive informants arbetsplats i berörd lärares undervisningsrum 

eller i skolans personalrum. Detta för att informanterna skulle uppleva miljön så trygg och 

invand som möjligt. Intervjuerna spelades in med hjälp av kassettbandspelare. Informanterna 

hade vid den första kontakten givit sitt samtycke till att intervjuerna bandades. Informanterna 

agerade helt oberörda av bandspelarens närvaro. Intervjuerna genomfördes under avspända 

och trevliga former under två veckor och varje intervju omfattade 30-45 minuter. 

 

När jag i efterhand summerar intervjuerna, vet jag att någon fråga glömdes bort att ställas till 

några informanter. Något att beakta är också att jag i min iver att snabbt kommentera 

intressanta svar från informanterna, då och då avbröt dessa. Tidsbrist bidrog till att jag ej 

kunde delge informanterna utskrifterna av intervjuerna för att få deras eventuella 

kommentarer, tillägg eller tillrättalägganden. Alla citat i rapporten har varsamt redigerats till 

skriftspråk, utan att våld har begåtts på varje informants muntliga särdrag, så att dessa ändå 

skall framkomma. Enligt Kvale (1997) är en möjlig riktlinje för redigeringen att utskrivaren 

översätter intervjupersonernas muntliga stil till skriftlig form, i harmoni med deras allmänna 

sätt att uttrycka sig.   
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3.3 Analys 
Efter intervjuernas genomförande skrevs varje intervju ut i sin helhet och kom i utskrivet 

skick att totalt omfatta 67,5 sidor text. För att analysera materialet använde jag mig av 

helhetsanalys, vilket enligt Holme och Krohn Solvang (1997, s.141) ”innebär att vi ser till 

helheten i den insamlade informationen”. Helhetsanalysen kan delas in i tre faser: val av tema 

eller problemområde, formulerande av frågeställningar att arbeta med i fortsättningen samt 

en systematisk analys av intervjuerna utifrån de frågor som ställts upp (a.a.). Till att börja med 

studerades varje intervju grundligt, för att sedan genom att se till det mest relevanta innehållet 

i intervjuerna, välja några olika teman. Utifrån dessa teman formulerades frågor av mer 

konkret och djupgående karaktär. Därefter skedde ytterligare analys av intervjumaterialet, 

vilket resulterade i att materialet sammanställdes till följande fyra teman: Genrebredd i musik- 

och kulturskolan, Folkmusiken som kulturarv, Folkmusikaliskt lärande och metodik samt 

Spelmanslåtar som undervisningsmaterial. Dessa teman analyserades utifrån olika perspektiv, 

där min förförståelse (Thurén 1991) bidrog till tolkningen och resultatets framväxt. 

3.4 Metodologiska överväganden 
Studien har inspirerats av det hermeneutiska synsättet och enligt Kvale (1997, s.49) är ”den 

hermeneutiska tolkningens syfte att vinna en giltig och gemensam förståelse för en texts 

mening”. Den värderingsmässiga och den rent faktamässiga uppfattningen av den företeelse 

vi studerar, utgör två hermeneutiska cirklar (Holme & Krohn Solvang 1997) – en kognitiv och 

en normativ cirkel. Den kognitiva cirkeln har sin utgångspunkt i förförståelsen och den 

normativa cirkeln har sin utgångspunkt i socialt grundade fördomar (a.a.). I min tolkning av 

resultatet har jag växlat mellan delarna och helheten (Kvale 1997) för att på så sätt tillägna 

mig en djupare förståelse.  

 

Min egen bakgrund med erfarenhet av undervisning i musik-/kulturskola, och då i synnerhet 

folkmusikundervisning, har utgjort min förförståelse. Förförståelse utgör en viktig del i den 

kvalitativa forskningsintervjun och enligt Kvale (1997, s.52) ”måste intervjuaren ha 

omfattande kunskap om temat”. Detta för att kunna hitta nyanserna i de meningar som 

informanterna ger uttryck för och i de sammanhang där dessa meningar kan ingå. De 

fördomar jag bär med mig präglas av mina värderingar och ställs mot de uppfattningar som 

undersökningsenheten uttalar. 

Holme och Krohn Solvang (1997) anser därför att vi kritiskt måste pröva våra egna 

uppfattningar, om det skall bli ett bra möte. Den växelverkan (a.a.) som finns mellan de 
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hermeneutiska cirklarna samt mellan forskaren och undersökta enheter har som sitt mål att 

generera en bättre kunskap. 
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4. RESULTAT 
Undersökningens resultat presenteras som fyra teman: Genrebredd i musik-/kulturskola, 

Folkmusiken som kulturarv, Folkmusikaliskt lärande och metodik samt Spelmanslåtar som 

undervisningsmaterial. Under det första temat redogörs för hur lärarna ser på genrebredd i 

musik- och kulturskolan samt folkmusikens ställning där. Det andra temat behandlar syftet 

med folkmusikundervisning i musik-/kulturskola och det tredje temat vad det folkmusikaliska 

lärandet kan innebära och vilken metodik som används i folkmusikundervisningen. Det fjärde 

temat belyser spelmanslåtarna som undervisningmaterial. 

4.1 Genrebredd i musik- och kulturskola  
I dagens musik- och kulturskola är genreutbudet oftast stort och eleverna kan välja bland en 

mängd olika musikstilar, eller som lärare H uttrycker det: ”Det skall ändå vara som något 

smörgåsbord.” Samma lärare tillägger: ”Om man nu ser det ur elevsynpunkt, så tycker jag att 

man som lärare har den skyldigheten att visa vad som finns.” Lärare G: s åsikt är att 

genrebredd kan bidra till konkurrens om samma elever, men tycker att det hör lite till 

allmänbildningen för eleverna att pröva på olika slags musik. Lärare I anser att genrebredd är 

viktigt för att ”all musik ger någonting”. Denne lärare menar dock att genrespridningen på sin 

skola är ganska så instrumentspecifik: ”Elgitarristerna spelar ju rock och fiolisterna spelar ju 

klassiskt… nästan uteslutande.” Hur lärarna ser på folkmusikens ställning i den egna musik-

/kulturskolan hänger samman med tidigare och nuvarande förutsättningar för denna 

musikform på skolan. För en musik-/kulturskola på en ort med stark folkmusiktradition är det 

helt naturligt, eller kanske rent av självklart, att bedriva folkmusikundervisning. En lärare som 

själv är aktiv spelman kan också medverka till folkmusikundervisningens fromma. Hur länge 

folkmusik har funnits med i undervisningen varierar mellan musik-/kulturskolorna och lärare 

E ser folkmusik i undervisningen som en tradition på skolan. Den fanns med redan då denna 

lärare själv var musikskoleelev och hade en dalaspelman som lärare. Lärare F menar att det 

finns flera lärare som kanske är mera inriktade på folkmusik än det varit tidigare på skolan, 

men att folkmusikundervisning säkert har funnits med sedan skolan grundades i slutet på 

1940-talet. Lärare D gör denna reflektion utifrån sina egna erfarenheter: 

Vi har inte medvetet utbud att du får gå in och så får du en kurs i folkmusik, det finns inte. Jag tror att 

man blandar lite som det faller sig. Eller om man jobbar i projekt; att man kan gå in specifikt. 
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Hur rektor, kolleger och elever ser på folkmusikundervisning är också faktorer som kan 

påverka folkmusikens ställning i musik- och kulturskola. Några av lärarna ger uttryck för 

rektors inställning på följande sätt:  

Ja, jag vet inte om hon vet så mycket om det. (Lärare B).  

Jag kan inte svara på det, för att hon visar inte särskilt stort intresse överhuvudtaget på den här 

individuella… (Lärare C).  

Han är väldigt positiv, faktiskt. Jag har ju fått bra uppbackning på det. (Lärare G).  

Det tror jag är ganska positivt, jag har inte hört något annat i alla fall. Fastän nu är väl den moderna 

musiken med popgrupper och sådant som allena överspeglar allting liksom, det skall ju vara så mycket 

sådant. (Lärare D). 

När det gäller kollegernas inställning ser den ut så här, enligt följande lärare: 

Jag tror att de flesta tycker det är bra, speciellt de på stråksidan, då. Men de andra… vi är ju lyhörda för 

varandra, men visst… man är mån om sitt eget, men det är väldigt respekterat och så. (Lärare G). 

Det är faktiskt också bra inställning. Det har mer varit det här att: ”Ja, men kan vi få vara med och testa.” 

Så det får man säga, det är verkligen inte så där: ”Jaha, här spelar vi klassisk fiol… enbart.” (Lärare H). 

Jag har aldrig hört annat än att de är positiva till det. Sen… finns det väl de som inte har fått den 

kontakten med folkmusiken som jag haft turen att få. Det är väl det, det hänger på. Ja, men jag tror de 

flesta är begeistrade över folkmusiken, men kanske inte känner att de har kunskapen, då. (Lärare F). 

Lärare I upplever kollegernas inställning till folkmusiken på detta sätt: ”Ja, det är ju som 

vanligt: Ibland så är det trevligt.” Ungefär som med dragspel: ”Det är trevligt på bryggan, på 

midsommar.” Ibland passar det, ibland passar det inte så bra”. Beträffande elevernas 

inställning, är det för lärare E: s elever lika självklart med folkmusik som all annan musik. 

Andra lärare ser på elevernas intresse för folkmusikundervisningen så här: 

Ja, det kommer och går lite i perioder här. Vi har ju haft några gästande grupper och haft sådana här 

storprojekt, där alla har fått ingå, och då har det liksom blivit ett uppsving. Och så har jag själv också gått 

ut i orkestrarna och haft gehörsinlärning varje år, för att de tycker det är bra, och då får jag lite nya elever. 

(Lärare G).  

När vi drev World Music-orkestern, så var det svårt att få folk till den. Speciellt då andra instrument som 

vi ville ha med: trombon, klarinett… och kompinstrument. Många lärare månar så om sina elever till sina 

orkestrar och så där. (Lärare I).  
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När vi spelar så tycker de att det är kul. Det känns positivt. Men till att verkligen få ett spelmanslag… 

känns steget ganska långt. (Lärare A). 

Ja, jag har faktiskt haft ett fåtal elever som inte tycker om det, men det är kanske en eller två, alltså, sedan 

jag började jobba. (Lärare C). 

Hur elevernas inställning till folkmusik är eller kommer att bli beror inte uteslutande på de 

lärare som använder folkmusik i sin undervisning, utan även på kollegers intresse och deras 

förmåga att entusiasmera elever att pröva på folkmusiken. Att som lärare kanske våga släppa 

sitt eget prestigetänkande och ge en annan musikgenre än den man själv undervisar i, en 

chans. 

4.2 Folkmusiken som kulturarv 
Folkmusikundervisning kan ha olika syften och vara mångfacetterat. Här spelar lärarens egen 

bakgrund och folkmusikaliska erfarenhet en betydande roll. Vilken funktion man anser att 

folkmusiken skall ha, inte enbart i musik-/kulturskolan, utan även i det vardagliga livet, kan 

vara en faktor som även sätter sin prägel på undervisningen. Kanske finns också intresset för 

denna musikform på ett djupare plan hos läraren som vill kunna förmedla den på ett annat sätt 

än bara som ”musik”. Lärare B anser att folkmusik behövs för att förstå musikens rötter: 

”Som jag ser det så innehåller all musik folkmusik mer eller mindre.” Lärare E ser på 

folkmusiken som ett kulturarv att förvalta och att ge eleverna av denna skatt, så att de inte går 

miste om den. För lärare D bidrar folkmusik i undervisningen till att eleverna skall få 

kännedom om olika musikgenrer och även stifta bekantskap med bygdens egen 

spelmanstradition. Detta uttrycker denna lärare så här: 

Man får inte snöa in på att ”barnen lyssnar bara på pop och rock och det skall de ha”, utan de skall kunna 

känna till klassiskt likaväl som folkmusik och gamla jazzlåtar och sådant. Ja, det första som jag tänkte… 

när man skulle spela låtar från bygden, det var ju att man skulle ge dem ett hum om vad man har gjort här. 

Lärare D lyfter också fram den generationsöverskridande gemenskapen och spelglädjen som 

finns i folkmusiken: 

Det som överhuvudtaget är viktigt när man spelar, tycker jag, det är att tala om att du kan spela hur 

gammal du än är, hur ung du än är. Att man överbryggar liksom den här generationsgränsen. Och sedan 

också att man kan få dem att uppleva gemenskapen och att man har kul, att man kommer till det stadiet 

att det faktiskt är kul att spela. För ofta är det väldigt långtradigt när man ”harvar” då, men att man får 

uppleva glädjen i att spela tillsammans. 
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Lärare A ser på spelmansmusik i musik-/kulturskola så här: ”Ja, jag tycker att det blir en 

väldig gemenskap… en grupp som man sätter samman, som spelar folkmusik.” De har inga 

noter, de kan se varandra i ögonen… man kan ha med olika åldersgrupper. Det blir sådan 

energi!” Lärare A uttrycker även en annan aspekt av att använda folkmusik i undervisningen: 

Att elever blir medvetna om vår folkmusiktradition. Det är ju vår historia! Jag tycker det blir fattigare 

utan den helt enkelt! Om man har tagit till sig folkmusiktraditionen, då tror jag man har lättare att fortsätta 

spela när man slutar här, lättare att hitta sammanhang. Om man flyttar till en ny stad, så kan det finnas ett 

spelmanslag man kan hänga på.  

Några andra lärare ger sin syn på folkmusikundervisning i musik-/kulturskola på följande sätt: 

Jag anser att det är väldigt viktigt, eftersom det oftast kan knyta an, till både kulturarv och en ny 

inlärningsmetod för eleverna. Ja, man får en inblick i andra typer av rytmer och musik och så. Ja, dels att 

bevara lite kulturarv, förstås, då. Men i dag så får man vara lite försiktig när man säger kulturarv, för det 

är så mycket som händer… Men att man skall göra det på ett bra sätt, som en bra förebild. Framförallt 

tycker jag det är viktigt att man kan se att man kan musicera ihop utan noter. Att spela ihop på ett helt 

annat sätt, det är för mig väldigt viktigt. Oavsett vilka instrument man spelar, så känns det som 

folkmusiken bidrar till den känslan. (Lärare G). 

Att bevara liksom… att det skall finnas kvar. Jag menar… för spelar inga lärare, då kommer ju det inte 

att… Leva kvar kommer det väl att göra på ett sätt, men jag tycker det är viktigt att man spelar med 

elever. (Lärare H). 

Det är ju liksom kulturskatten som skall värnas; alltså själva traditionen. Då menar jag inte plocka fram 

notböcker till avslutningen och spela folkmusik, utan det är liksom inlärningsprocessen… liksom hela 

”kitet” runt om. Att få träffas och göra musik tillsammans. Inte minst för mitt instruments existens. Det är 

det viktigaste av allt! (Lärare I). 

Ja, det är nog främst i mitt fall då, att det är gehörsträningen, som jag ser det. (Lärare F).  

För lärare F: s del är inte syftet med folkmusikundervisningen att tillgodose ortens 

folkmusikgrupper med spelmän, eftersom denne lärare undervisar på andra instrument än fiol 

och därför anser att detta kan ligga närmare till hands för fiollärare. Däremot har 

folkmusikens traditionsvärde betydelse för lärare F som tycker att det vore väldigt synd om 

eleverna inte fick smaka lite på den svenska musiken. 

4.3 Folkmusikaliskt lärande och metodik 
När det gäller folkmusik har det vanligaste sättet varit att lära sig låtarna på gehör, men i dag 

är även notkunnigheten mera utbredd bland folkmusikutövarna.  
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Lärare G tycker att gehörsspel är A och O i folkmusik, men att noter är bra som ett stöd för 

minnet och använder noter i undervisningen vid tidsbrist. Lärare D, som själv är notbunden, 

brukar börja med noter men beskriver sitt sätt att arbeta med eleverna så här: ”Jag gör ju gärna 

så att jag kombinerar, eftersom jag har orkesterspel efter noter, men jag ser ju på dem… att de 

som kan spela på gehör… att man får ett annat spelsätt.” Om man blir friare kanske man 

vågar spela på ett annat sätt. Vågar ta ut svängarna mer och det är inte så farligt om man 

hamnar lite snett.”   

Andra lärare uttrycker sin syn på metodiken så här: 

Jag tycker man skall använda gehörsinlärning kombinerat med notinlärning, för man klarar sig inte utan 

noter heller. Ofta så är det ju så att man spelar låten så eleven lär känna den, liksom, och lyssna på den, 

och sedan använder man noten. Men det är inte så… notbundet, tycker jag, i den musiken. Man försöker 

ta sig från notbilden. (Lärare A). 

Mesta delen är gehörsspel. Syftet med folkmusiken som jag känner det, är att träna gehörsspelet och inte 

vara rädd för att spela fel. Fel kan också många gånger bli rätt. Det kan bli ett roligt fel, som kan passa in. 

(Lärare F).  

Tyvärr blir det nog mest notinlärning, för man har ganska kort tid på sig. Men ibland så kanske man inte 

har noterna med sig och då lär man ut låten på gehör. (Lärare E). 

Helst muntlig tradition. Ja, i alla fall när det gäller folkmusik. Det är lättare att lära sig, framför allt som 

man… hör lite grann vart det bär hän någonstans. (Lärare B). 

Lärare B tycker ändå att ”noter det är en bra grej” och att ”man öppnar ju många vägar genom 

att kunna noter”. För lärare H: s del är det bra att spela folkmusik på gehör för de elever som 

har svårt med notläsning och intonation. Ändå är det ett avvägande: ”Det får inte bli för 

mycket gehör heller, så man inte lär sig noter.” Lärare C, som har erfarenhet av 

Suzukiundervisning, uttrycker sig så här angående denna metod: ”Jo, ibland känner jag att 

varje elev blir stöpt i samma form i det här med Suzuki och det tycker jag inte om riktigt; för 

varje elev är unik.” ”Jag har ju sett jätteduktiga barn och de står och spelar exakt samma sak 

och… jag gillar inte det.” Lärare C anser ändå att ”det finns mycket man kan ta” från 

Suzukimetoden att använda i folkmusikundervisningen. 

   

Att använda folkmusik i undervisningen behöver inte ”bara” betyda att lära ut låtar (att spela 

folkmusikaliskt material), utan att också använda sig av folkmusikaliskt spelsätt och teknik. 

Sättet att spela folkmusik (på fiol) skiljer sig från den klassiska speltekniken.  
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I folkmusiken förekommer vibrato ytterst sparsamt och utsmyckningar som till exempel 

drillar, improviseras. Andra exempel kan vara en mer markerad stråkföring och att spel på 

lösa strängar oftare förekommer. Dessutom är rytm och puls viktiga, då en betydande del av 

folkmusiken är dansmusik. Då de flesta lärarna även undervisar i andra musikgenrer, kan de 

dra paralleller till detta, och ur ett musikpedagogiskt perspektiv återge hur de uppfattar 

folkmusikundervisningen. Lärare A: s erfarenhet är att det är en helt annan stråkteknik i 

folkmusik än i klassisk musik och att folkmusik bygger på lyssnande på ett annat sätt. Lärare 

D vet inte om det finns några speciella musikpedagogiska skillnader beträffande folkmusik 

och annan musik. Lärare H menar att det skall vara ”så väldigt rätt” i klassisk musik, med 

vissa bågar och avfraseringar. Med folkmusiken blir man friare och lärare H antyder också att 

den är lättare att ta till sig för eleverna. Andra lärare ser de musikpedagogiska aspekterna med 

folkmusikundervisning så här: 

Alltså, rocken och folkmusiken är mest lika i sådana fall, tycker jag, genom att det är mycket muntlig 

tradition och… jag tycker de ligger varandra närmast. (Lärare B). 

Just friheten att det inte behöver bli likadant var enda gång. (Lärare F). 

Men tekniken, alltså, är ju lika viktig på båda sidorna. Man måste veta vad man gör med en fiol och hur 

man får en bra klang. Fast man kanske är ute efter olika klangbildningar eller så. Det är ju det som är 

grejen, man kanske inte vill ha den typen av ton i klassisk musik som man vill ha i folkmusik. (Lärare G).  

Själva ”svänget” i en vanlig enkel snoa eller gånglåt, det är inte så lätt att hitta, utan det är också sådant 

som blir en ”aha-upplevelse” för eleverna. Man kan hitta det här ”roowet”. (Lärare I). 

Lärare E anser att det pedagogiskt kan vara en fördel med folkmusikundervisning, eftersom 

”det blir fort musik” av folkmusiken och ”det är lätt att ryckas med av den.” När det gäller det 

musikaliska lärandet definierar några lärare detta begrepp så här: 

När jag upplever att en elev tar till sig musiken och gör den till sin, liksom. När musiken blir ett språk, 

när man känner att: ”Nu är den ett” med den här eleven… den spelar inifrån sig själv. Det är ju dit man 

strävar… som pedagog. (Lärare A). 

Man kan ju inte lära folk att lyssna på musik, men man kan låta folk uppleva musik. (Lärare B).  

Ja, det är väl allt som har med musik att göra, egentligen. Det är ju inte bara det man har på lektionerna, 

utan det är ju det eleverna hör ute och kanske ser på TV och… det de får till sig. (Lärare E).  

Lära sig en melodi, eller en sång eller en text rytmiskt eller melodiskt och sedan framföra den och sedan 

känna att man gör det med sin egen känsla. (Lärare G).  
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Att eleverna skall bli tryggare i sitt spel. Det är väl det man eftersträvar. (Lärare H).  

Ja, musikaliskt lärande för mig, det är ju liksom att hitta de beståndsdelar som musiken är uppbyggd av. 

Hitta kärnan, hitta språket i de olika stilar som intresserar mig. Först försöker jag få… barnen dithän, men 

det är en lång väg. Jag vill att de skall ha med sig så mycket att de kan använda sin musik på något sätt. 

Få dem att spela… spela tillsammans med andra. Det är liksom mitt enda… det är musikaliskt lärande: att 

få med sig sina elever. (Lärare I). 

Vad lärarna prioriterar i sin folkmusikundervisning kommer till uttryck här: 

Ja, det blir ju i första hand att de lär sig låten. För jag känner ju min begränsning lite där, att jag behöver 

lära mig lite mer… så det blir ju själva låten. (Lärare C).  

Lära ut låtar. För att det är så fina melodier. När de är små är det svårt att spela med den tekniken, ha två 

tekniker liksom: en för klassiskt spel och en för folkmusikspel. (Lärare E).  

Ja, det är ändå musiken som måste vara viktig. Så att jag tycker att det är ju musiken som måste tala i 

första hand. (Lärare F).  

Alltså, jag kan tycka själv ibland att jag är lite tråkig, för jag tycker att det är viktigt att man liksom lär sig 

traditionen. Det är jag ganska noga med. Så man har någonting att stå på. (Lärare H).  

För lärare G: s del ges speltekniken hög prioritet: ”Oavsett det är folkmusik eller annan 

fiolundervisning, så är det viktigt att hitta olika vägar till att nå tekniken också.” När det gäller 

lärare G, innebär det att de lite äldre och mer avancerade eleverna får lära sig olika former av 

stråkteknik som förekommer i vissa polsketyper. 

 

4.4 Spelmanslåtar som undervisningsmaterial 
Lärarnas folkmusikaliska bakgrund, intresse och nätverk påverkar deras låtval i 

undervisningen, men inte minst pedagogiska faktorer bidrar till vad man väljer att lära ut. 

Lärare F uttrycker sig så här: ”Det blir nog lite blandat.” Man måste ju ta det som inte är för 

långt och inte är för tillkrånglat, att det inte är för rytmiskt komplicerat. Då har det ingen 

betydelse om den är välkänd, för den är ändå inte välkänd för de här eleverna. Kanske så har 

de hört ’Gärdebylåten’ eller ’Äppelbolåten’ någon gång, men i de allra flesta fall har de inte 

hört den.” Lärare H säger så här om att lära ut låtar från den svenska allspelsrepertoaren till 

eleverna: ”För jag kan ju tycka att det är lite kul att de kan de här: ’Äppelbo’, ’Delsbo 

Brudmarsch’, ja men, de mest vanliga.” Skulle man hamna på en spelmansstämma, så skulle 

det vara kul om man kan dem”. 
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 I övrigt kan låtvalet se ut så här i undervisningen: 

Jag plockar lite sådant som kommer i min väg, helt enkelt. Några som jag har lärt mig på kurser, kanske 

tar ut någon låt som jag har på skiva. (Lärare A).  

Dels är det gammalt beprövat Thore Härdelin-material, så att säga, och gammalt som jag själv har 

”plankat”. (Lärare I). 

Visst är det välkänt material och det är mycket från ”Låtboken” och sådant där. Men sen… det är ju 

ganska spritt. Jag har både kompisar, spelkompisar och kolleger som jobbar på andra kultur- och 

musikskolor, så jag brukar ”tjacka”, fiska upp lite material där. För det är jättekul också, att även få bra 

kompstämmor eller andrastämmor som är lätta. (Lärare G). 

Att använda lokal folkmusik, det vill säga låtar från orten, trakterna däromkring eller 

landskapet/länet förekommer och lärarna uttalar sig så här om detta: 

Jag tycker det är viktigt. Jag skall försöka lägga till ännu mera klut här och fixa till litet med låtar som är 

just härifrån trakten. Jag menar, gör man ett riktigt bra ”arr” så tycker de att det är riktigt kul att spela. 

Och så känna att låten kommer därifrån de är själva, det är ju en tanke som kittlar. (Lärare B). 

Eleverna kan ju få mer känsla för just att det är musik från där de bor. (Lärare C).  

Det är ju roligt. Låtarna är fina, väldigt fina. Man går ju miste om mycket fint om man bara spelar de här 

kända. (Lärare E).  

Det kan jag väl säga att jag är lite dålig på, rent. Men det har väl inte riktigt funnits tid att liksom gräva så 

efter nytt. (Lärare H). 

Lärare A använder sig inte av lokala låtar så medvetet, eftersom ”dalalåtar är så fina”. 

Nykomponerad folkmusik är inte heller något som lärare A använder sig av i undervisningen, 

eftersom denna lärare inte säger sig ha kommit i kontakt med någon sådan. För övrigt säger 

lärarna så här om att använda nykomponerad folkmusik: 

Det vet jag inte eftersom jag inte känner till sådan. Men jag vet ju att det är nutida som skriver folkmusik, 

men jag har ingen sådan tradition. (Lärare D). 

Jo, för att folkmusiken utvecklas ju hela tiden. Det är ju roligt att spela det som kommer också… nytt. 

(Lärare E).  

Lite typ ”Väsen”-låtar eller så, då. (Lärare G).  
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Benny Andersson, till exempel, som har lagt ut alla sina noter gratis på Internet, så man kan hämta… och 

sedan finns det lokala spelmän med… (Lärare I). 

Lärarna blandar då och då de svenska låtarna med folkmusik från andra länder och kulturer. 

Lärare F använder sig av lite Klezmer, den judiska folkmusiken, ”för det är ju också en musik 

som har mycket kraft och uttryck i sig”. Lärare I anser sig använda folkmusik från andra 

länder desto mer än den svenska, eftersom denne lärares instrument finns med i världs- och 

folkmusiken över hela världen. Lärare H säger så här:  

Det händer väl. Inte jättemycket, utan jag är nog väldigt ”insnöad” på svensk folkmusik, faktiskt. Lite 

irländskt och så kan det väl bli.  

Det finns väldigt mycket fin musik från andra länder. Jag tycker man skall vara… man måste vara öppen, 

särskilt när man jobbar som lärare. Ibland kommer eleverna och vill spela någon musik… och då kan jag 

ju inte säga nej, det får du inte, utan det måste de få göra. (Lärare C).  

Lärare B anser att ”det är väl viktigt att förstå lite grann vad mycket musik kommer ifrån” och 

menar att mycket världsmusik och folkmusik lyser igenom i popmusiken i dag och att 

eleverna då kan ”lägga ihop ett och ett själva sedan”. Lärare D söker inte aktivt efter 

folkmusik från andra länder och kulturer, utan säger sig bara använda sådan musik om den 

dyker upp i elevernas spelböcker.  

4.5 Sammanfattning 
Lärarna menar att det är viktigt med ett varierat utbud av genrer i musik-/kulturskola och det 

skall vara lärarens skyldighet att visa eleverna den valmöjlighet som finns. Hur folkmusikens 

ställning förhåller sig i musik- och kulturskolan beror på om det finns en långvarig tradition 

av denna undervisning eller om man inte medvetet har satsat på att ha folkmusik med i sitt 

undervisningsutbud. Intresserade och uppmuntrande rektorer och kolleger behövs också för 

att kunna hålla igång folkmusikundervisningen och driva den vidare. God lärarsamverkan är 

även en faktor att räkna med när det gäller att intressera elever för folkmusiken. 

 

Syftet med folkmusikundervisningen i musik- och kulturskola ses främst följa två 

inriktningar: att ge eleverna kännedom om och att föra vidare det kulturarv som folkmusiken 

utgör samt förkovra eleverna i gehörsspel. Gehörsinlärningen har en framträdande position i 

folkmusikundervisningen, men bland lärarna finns det också de som föredrar att lära ut låtarna 

via noter. 
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Synen på eventuella speltekniska skillnader mellan i första hand folkmusik och klassisk musik 

skiljer sig inte markant åt mellan lärarna. En lärare anser sig dock inte känna till om några 

speciella skillnader finns ur ett musikpedagogiskt perspektiv. 

 

Pedagogiska faktorer har betydelse för låtvalet och de ”allsvenska” låtarna ofta finns med på 

repertoaren. För flera av lärarna är de lokala spelmanslåtarna viktiga i undervisningen, medan 

andra helst använder sig av den låtrepertoar de tillägnat sig på kurser eller snappat upp på 

annat sätt. En lärare föredrar att lära ut folkmusik från andra länder, framför att använda den 

svenska folkmusiken. I det folkmusikaliska lärandet står låtutlärningen i fokus. Teknik och 

traditionellt spelsätt för en mer undanskymd tillvaro. Att undervisningen medverkar till att ge 

eleverna musikaliska upplevelser ses som det primära. 
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5. DISKUSSION 
Diskussionen följer resultatredovisningen genom att varje avsnitt diskuteras i tur och ordning. 

Dessa är som följer: Folkmusikens ställning i musik- och kulturskola, Folkmusikaliskt 

kulturarv, Musikpedagogiska perspektiv samt Folkmusikaliskt material i undervisningen. 

 

5.1 Folkmusikens ställning i musik- och kulturskola 
En stor genrebredd med ett varierat utbud i musik- och kulturskola är en förutsättning för att 

fånga elevers intresse och inspirera till fortsatt musicerande. Olsson (1994, s.45) menar att de 

stora avgångar och den snedrekrytering som finns inom musik-/kulturskolan ”delvis beror på 

otidsenligt innehåll och otidsenliga arbetsformer som inte stämmer med ’musisk’ 

verksamhet”. Att som instrumentallärare bredda sig och använda olika musikstilar i sin 

undervisning, är den inställning lärarna ger uttryck för. Tivenius (2008) är inne på samma 

linje och anser att musiklärare rimligtvis borde vara bredare i sin kompetens och då särskilt i 

en tid då verksamheten förändras. Lärarna i studien ser det som sin skyldighet att visa fram 

det musikutbud som finns, så att eleverna ges möjlighet att pröva på och hitta ”sin” musik. 

Denna åsikt delas av Håkan Harryson, musikledare i Arboga, vilken tillägger ”att musik- och 

kulturskolan har en skyldighet gentemot hela samhället att bidra till att mångfalden lever 

vidare” (Grönblad 2005). Att skapa valmöjligheter för barn och ungdomar är viktigt och tack 

vare den musikaliska bredden (a.a.) kan de upptäcka och få kontakt med för dem ”nya” 

musikstilar. Enligt mitt sätt att se, är det annars lätt att hamna i invanda mönster där till 

exempel fiolelever bara spelar klassiskt och elgitarrelever bara spelar rock. Att det medför en 

musikalisk allmänbildning för eleverna är också ett plus, men innebär även för lärarens del att 

se sin egen potential och att utvecklas i sitt yrke. 

 

Hur folkmusikundervisning tidigare gestaltat sig i musik- och kulturskolan har betydelse för 

dess ställning i dag. Har folkmusikundervisningen funnits med länge på skolan har den 

förutsättningar att leva vidare där. På flera av lärarnas egna musik- och kulturskolor är 

folkmusiken som genre sedan länge inarbetad. Detta tyder på att folkmusiktraditionen i 

bygden är stark, något som även framkommer i Eks (2001) undersökning. Likaså Holméns 

(1992) resonemang om att folkmusikens legitimering av folkmusik i musikskolan kan ha 

påverkats av att till exempel högskoleutbildning i folkmusik etablerats.  
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Att som en av musik-/kulturskolorna i studien, ha tillgång till två lärare (lärare F och G) som 

är aktiva spelmän, är en stor fördel och folkmusikundervisningen påverkas i positiv riktning 

inte minst genom detta. Lärare D och E, vilka arbetar på samma skola, ser på 

folkmusikundervisningen med olika ögon.  Lärare E ser användandet av folkmusik i 

undervisningen som en tradition på skolan, medan lärare D ger uttryck för att det inte finns 

något medvetet utbud av ”en kurs i folkmusik”. Orsaken till skillnaden i dessa lärares 

uppfattning bygger sannolikt på deras olika bakgrunder och erfarenheter och att detta även 

påverkar hur de väljer att använda folkmusiken i sin undervisning.  

 

För att folkmusikundervisningen skall ges ett fortsatt och utvecklat utrymme inom musik-

/kulturskola, krävs intresserade och driftiga lärare, men inte minst stöttande och inspirerande 

skolledare och kolleger. Några lärare uppger att de inte känner till rektors inställning 

beträffande folkmusikundervisning, eller till och med märkt ett ointresse från rektors sida. 

Två av dessa: lärare B och lärare C, arbetar på samma skola där de har kompanjonskap 

beträffande folkmusiken. Att vara flera som jobbar med samma inriktning är en styrka, då det 

många gånger kan vara svårt att ensam driva sin verksamhet och få gehör för sina idéer. 

Flertalet lärare uppger dock att de upplever sin rektors inställning som övervägande positiv 

och även får bra uppbackning på det de gör.  

 

Övervägande delen av lärarna säger sig uppleva att kollegerna visar ett gott förhållningssätt 

till folkmusikundervisningen. En av lärarna säger, dock inte särskilt överraskande, att speciellt 

stråklärarna tycker det är bra, men att det finns en lyhördhet för varandra inom hela kollegiet. 

Lärare F tror att de flesta kollegerna är begeistrade över folkmusiken, men inte vågar använda 

den på grund av bristande kunskaper. Andra menar att det finns en nyfikenhet bland deras 

kolleger, som gärna vill pröva på låtspelet. En lärare upplever att kollegerna intar en kluven 

ställning till folkmusik i musik- och kulturskolan. Konservativ inställning och därtill 

okunskap bland lärare med en mer traditionell klassisk inriktning, kan vara bidragande 

orsaker till att de fjärmar sig från folkmusiken och vissa instrument. De ser folkmusiken som 

en främmande fågel, vilken inte alltid passar in i musik- och kulturskoleverksamheten. Det är 

därför lätt att instämma med Tivenius (2008, s.138) ”att vissa genrer odlas på andras 

bekostnad” och att ”de genrer som odlas blir med automatik de där lärarna är hemmastadda”. 

Det vore alltså önskvärt att lärarnas kolleger fick bättre kännedom om den folkliga musiken 

genom att själva spela och då inte bara de lärare som säger sig visa intresse för låtspelet! 
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Detta torde medföra en ökad förståelse för genren och bidra till att folkmusikens ställning i 

musik- och kulturskola stärks.  

 

De flesta lärarna upplever att eleverna tycker om att spela folkmusik. Lärare E: s uppfattning 

är att det är lika självklart för eleverna med denna musik som med någon annan. Detta kan 

bero på att folkmusiken alltid funnits med i undervisningen på skolan sedan lärare E: s egen 

musikskoletid och att det därför är helt naturligt för henne att använda sig av den i sin 

undervisning. Andra lärare upplever att folkmusikintresset ökar i och med vissa stora projekt 

med gästande folkmusikgrupper. Den slutsats man kan dra av detta är att det många gånger 

inte är tillräckligt att läraren själv är en bra folkmusiker som brinner för sin musik, utan den 

morot som behövs är en känd och populär folkmusikgrupp! Folkmusiken populariseras också 

genom att elever som spelar i orkestrar får prova på gehörsspel och intresse väcks för ett annat 

och friare sätt att spela. En av lärarna gör dock gällande att konkurrensen om elever till 

orkestrar och ensembler är stor och att folkmusiken får stryka på foten i sådana sammanhang. 

Det upplevs som om kolleger värnar om sina egna elever så mycket att dessa inte ges chans 

att pröva något nytt, som att delta i folkmusikinriktade ensembler. En tanke är att dagens 

sviktande elevunderlag inom stråk och blås medverkar till svårigheter att trygga återväxten i 

orkestrarna och genom den huggsexa som uppkommer om eleverna, undviker man att satsa på 

ett spelmanslag eller en folkmusikgrupp för ”husfridens” skull. Här gäller det alltså för 

”folkmusiklärarna” att stå på sig för att hävda sin nisch och ge sina elever ett gott alternativ 

till det ”vanliga” orkesterspelet. 

 

5.2 Folkmusikaliskt kulturarv 
Majoriteten av lärarna uttalar ett huvudsakligt syfte med att använda sig av folkmusik i 

undervisningen: att föra vidare det kulturarv som den folkliga låtskatten utgör. Detta stämmer 

väl in med Tivenius (2008, s.111) uttalande ”om att hålla kulturer levande och om att förhålla 

sig till dess traditioner och förankra dem i nutid”, det vill säga ett antropologiskt betingat 

kulturbegrepp. Lärare B ser det som att folkmusikundervisningen behövs för att förstå 

musikens rötter och enligt andra lärare liknas det folkmusikaliska arvet som en skatt att ge 

eleverna av. Lärare G gör dock en svag antydan att begreppet kulturarv kan vara negativt 

laddat och då förmodligen kopplat till dagens mångkulturella samhälle och menar att 

folkmusikundervisningen knuten till vårt kulturarv skall göras på ett bra sätt med läraren som 

en bra förebild. Själv anser jag att känna stolthet över sitt kulturarv och sin tradition och våga 
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stå för det man förmedlar i sin undervisning är att vara ett verkligt föredöme för sina elever. 

Att genom spelmanslåtarna stärka identiteten med den ort eller bygd där de själva bor och 

verkar, kan på olika sätt vara utvecklande för eleverna.  

I Eks (2001) studie framgår också detta syfte klart uttalat: att spela låtar från den egna bygden, 

gör att eleverna lär sig något om sin egen kultur. Att lärarna sätter spelmansmusikens 

historiska värde i fokus, ser jag som att dessa instrumentallärare med folkmusikintresse 

känner ett ansvar för att vår folkliga musik förs vidare till nya generationer. Musik-

/kulturskolan blir därför ett naturligt forum, där barn och ungdomar som annars kanske inte 

skulle komma i kontakt med folkmusik över huvud taget, får möjlighet att tillägna sig denna 

genre av kunniga och inspirerande lärare.  

 

För flera av lärarna är den gemenskap och spelglädje som folkmusiken rymmer, en viktig 

aspekt i användandet av folkmusik i undervisningen. Denna musikform skiljer sig ju från de 

flesta andra genrer genom att gehörsspel är vanligast förekommande och genom att inte 

behöva fokusera på noter hela tiden får man en nära kontakt med sina medmusikanter.  

I denna typ av kommunikation, där samspel på gehör står i fokus, är det också lätt att dra 

paralleller till Säljös (2005) resonemang om muntlig mediering. Att som Brändström (2000, 

s.57) konstatera ”att musiken i likhet med andra kunskapsområden är av social natur”, 

stämmer särskilt väl in på folkmusiken: man talar om att alla kan delta oavsett ålder och om 

att kunna musicera ihop utan noter. I låtspelet kan deltagarna förenas, även om de befinner sig 

på olika nivåer (Andersson 2008). Brändströms (2000, s.58) syn på musik är att den framför 

allt är ”något man gör i samspel med andra människor” och ett sådant resonemang kan man 

verkligen säga att lärarna i studien tagit ad notam. 

 

Lärare A är en av dem som uttrycker vikten av folkmusikens friare sätt att musicera på och 

talar sig varm för den väldiga gemenskapen och om energin som bildas när man spelar låtar 

tillsammans. Att verkligen ha roligt och kunna uppleva den glädje som finns i musiken och 

samspelet, är något man vill förmedla till eleverna. För elever som fått ett sådant lustfyllt 

lärande genom folkmusikundervisningen är det också ofta lättare att på ett naturligt sätt 

fortsätta sitt musicerande i olika sammanhang, även sedan de slutat i musik-/kulturskolan.  

 

För lärare F är gehörsträningen det huvudsakliga syftet med att använda folkmusik i sin 

undervisning. Denne lärare är inte negativ till folkmusikens traditionsvärde, alltså något som 

flertalet av lärarna säger sig värna, men den är inget som prioriteras i hans undervisning. 
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Däremot är hans uppfattning att eleverna bör få någon kännedom om vår svenska folkmusik. 

Eftersom lärare F inte undervisar i fiol, anser denne lärare att hans syfte inte är att ”utbilda 

spelmän”, utan den folkliga musiken är helt enkelt bra musik att arbeta med när det gäller 

gehörsspel.Trots att det i dag finns en stor bredd inom folkmusiken även rent 

instrumentmässigt, förknippas ändå denna musikform vanligtvis med fiolspel.  

Detta bekräftas i viss mån genom lärare F: s åsikt och min reflektion blir därför att även 

folkmusikkunniga musiklärare fortfarande besitter denna fördom.    

 

5.3 Musikpedagogiskt perspektiv 
Eftersom folkmusikutövare i dag i högre utsträckning än tidigare äger notkunskap, är enligt 

Ternhag (1994-95, s.136) upp- eller nerteckningar av låtar ”utgångspunkten för det mesta av 

både inlärning och utövning”. Ternhag (1994-95, s.136) tillägger också att ”notbilden styr 

kort sagt musicerandet på ett sätt som faktiskt gör spelmansmusiken till en skriftlig genre”.  

Trots detta faktum är gehörsinlärningen fortfarande en betydelsefull del i 

folkmusikundervisning och samtliga lärare använder sig av denna metodik, om än mer eller 

mindre. Lärare C, med erfarenhet av Suzukiundervisning, drar paralleller till den form av 

gehörsinlärning som förekommer i Suzukimetoden och gehörsspel i folkmusiken. Nackdelen, 

som hon ser det, är den likformighet som ofta gäller inom Suzukiundervisningen, där varje 

elev blir stöpt i samma form och spelar exakt samma sak. Enligt Eriksson (1982) talar man 

om musikbroilers och att ”barnen drillas på ett negativt sätt” (a.a., s.81). Annan kritik som 

riktas mot metoden är bland annat ”ytterst begränsade möjligheter till olika instrumentval och 

snäva horisonter i repertoaren” (Eriksson 1982, s.83). Lärare C, som anser att varje elev är 

unik, ogillar ”styrningen” i Suzukiundervisningen och instämmer i kritiken som förts fram, 

men menar ändå att mycket från Suzukiundervisningen kan användas i 

folkmusikundervisningen. 

 

Tidsbrist är ett återkommande argument bland de lärare som väljer notinlärning framför 

gehörsinlärning. Denna inställning framskymtar också hos Ek (2001) och nackdelarna med 

gehörsspel är att den tar för lång tid i anspråk. Att under en musiklektion på 15-20 minuter 

hinna lära ut en hel låt är i de flesta fall en omöjlighet. Ofta kan det till och med vara svårt att 

hinna med en enda repris av låten. Ett alternativ är att spela in låten på kassett, CD eller 

liknande och att eleven får med sig inspelningen hem för att lyssna in låten till nästa 

lektionstillfälle då det kan vara lättare att bygga vidare med gehörsspelet. Flera av lärarna har 
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en klassisk skolning i botten, varför notbundenhet också kan vara ett skäl till varför man 

väljer att använda noter i folkmusikundervisningen. Man litar inte riktigt på sin förmåga och 

väljer då hellre att använda sig av den metodik man behärskar.  

Många gånger stämmer detta in på Bjørkvolds (2005, s.175) uttalande att kanske det stora 

flertalet musiklärare ”klarar inte steget till gehörsspel, transponering och enkel 

improvisation”. Detta kan bidra till att folkmusikens gehörsmetod kan komma på 

kollisionskurs med musikskolans traditionella notmetod (Holmén 2001). Kanske ligger det 

fortfarande något i den fundering som Kjellström m.fl. (1985) för fram, att den kommunala 

musikskolans undervisning huvudsakligen bedrivs med konstmusikaliska värderingar? Många 

väljer ändå en medelväg och kombinerar gehörsspel och noter. Enligt min uppfattning verkar 

detta vara det vanligaste sättet att lära ut låtar i musik-/kulturskola, vilket även stämmer in på 

lärarna i Eks (2001) undersökning. 

 

Lärare G ser noter som ett stöd för minnet, vilket överensstämmer med Brändström (2000, 

s.58) som liknar noterna vid en minneshjälp, där dess funktion är detsamma som 

skriftspråkets; ”att bevara kunskap över generationer”. Lärare B, som tillsammans med lärare 

F och G, tillhör de av lärarna som är den muntliga traditionens främsta förespråkare, anser 

ändå att många vägar öppnas om man kan noter. Denne lärare och andra med samma 

inställning har tagit till sig Bjørkvolds (2005, s.172) tankar rörande gehörsspel att ”barns 

tidiga musikundervisning ska vara muntlig och bygga på gehör-sikia-ngoma”. Brändström 

(2000, s.58) ger uttryck för liknande tankegångar: ”Att i pedagogiska sammanhang 

överbetona notkunskaper är ett tecken på att förväxla mål och medel.” Jag vill här anknyta till 

Säljös (2005, s.165) tolkning av notskriften som ett medierande redskap vilket fordrar ett 

kreativt förhållningssätt hos utövaren och att noterna ”antyder mer än definierar hur man skall 

förhålla sig till dem”. 

 

Min personliga uppfattning är att gehörsspel och notspel i folkmusikundervisningen inte står i 

ett motsatsförhållande, utan båda sätten behövs och kompletterar varandra. Eleverna behöver 

gehörsspelet för att via lyssna - härma lära sig låtar, men även för ett frimodigare spel och 

tolkning av musiken. De behöver också notspelet som en stabil musikalisk grund, men inte 

minst för att på egen hand kunna botanisera fritt i den folkmusikaliska notfloran. Det är också 

på det viset jag uppfattat att lärarna i studien resonerar kring metodiken i sin 

folkmusikundervisning.  
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De flesta lärarna undervisar även i andra genrer och antas därför ha ett bredare 

musikpedagogiskt perspektiv. Vid jämförelse med företrädelsevis den klassiska musiken, 

finner man skillnader i till exempel stråkteknik och frasering. Lärare G, vilken uteslutande 

ägnar sig åt folkmusikundervisning och själv är aktiv spelman, gör gällande att det är lika 

viktigt att behärska fioltekniken och få en bra klang, oavsett om du är folkmusiker eller 

klassisk musiker. Jag instämmer helt med vad hon uttrycker: att trots speltekniska och 

klangliga skillnader genrerna emellan, bör det vara varje musikers strävan att få musiken att 

låta så bra som möjligt! Lärare D, som undervisar i träblås, har svårt att uttala sig om det finns 

några musikpedagogiska skillnader mellan folkmusik och annan musik. Med en annan 

spelteknik på sina instrument och mindre folkmusikalisk erfarenhet, kan det vara problem att 

översätta fiollärarnas jämförelser genrerna emellan. Olsson (1994) tänker i liknande banor och 

menar att olika instrumentgrupper kan ha olika traditioner och förhållningssätt till musik och 

till hur den lärs ut. Någon drar en parallell mellan folkmusik och rock, genom att det är 

mycket muntlig tradition och därför ligger varandra nära. 

 

Trots skiftande bakgrunder, ser lärarna flera pedagogiska fördelar med att använda folkmusik 

i undervisningen: det finns en större musikalisk frihet, den är lättillgänglig och medryckande. 

I detta pedagogiska tänkande instämmer folksångpedagogen Johanna Bölja-Hertzberg i 

folkmusikprojektet ”Hälsinge låtverkstad” (Andersson 2008) och menar att folkmusiken 

kanske har ett försprång gentemot andra genrer då det snabbt ”blir musik” av den och att man 

därför lyckas fånga elevernas intresse. Lärare I uppmärksammar själva ”svänget” i folklåtarna 

som kan bli en ”aha-upplevelse” för eleverna. Enligt min egen erfarenhet är det ofta just 

”svänget” i låtspelet som engagerar och får elever att ”tända till” på folkmusiken. Att det 

sedan kan ta lite tid att hitta fram till det får man som lärare ta med ro: folkmusiken är inte 

alltid så enkel rytmiskt sett, som man kanske föreställer sig.      

 

Lärarna visar stor samstämmighet i vad de uppfattar som viktigt i det musikaliska lärandet: 

nämligen att eleverna skall få en upplevelse genom musiken. Att bli tryggare i sitt spel, 

framföra musiken med sin egen känsla och få musiken att bli ett språk, är vad man som 

pedagog strävar efter att förmedla till sina elever. Detta stämmer väl in på Brändströms (2000, 

s.62) tänkvärda ord: ”Musiken har ett värde i sig själv och att elever tränas socialt och höjer 

sin allmänna livskvalitet är inga sidoeffekter utan centrala och inneboende aspekter av 

musikaliskt lärande.” Vad lärarna väljer att prioritera i sin folkmusikundervisning beror på 

eget intresse och erfarenhet. Flertalet satsar på låtutlärning, eftersom man tycker att själva 
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musiken är det primära. Lärare E, upplever det svårt att lära sina yngre elever behärska både 

klassisk teknik och folkmusikteknik och väljer därför att fokusera på att lära ut låtar. Däremot 

är folkmusikalisk teknik och traditionellt spelsätt viktigt för lärare G och H, åtminstone i 

undervisning av mer avancerade elever. Dessa båda lärare är själva aktiva spelmän, vilket 

förklarar deras inställning till att arbeta mera på ”djupet” med låtspelet.  

 

5.4 Folkmusikaliskt material i undervisningen 
Bakgrund, musikalisk miljö och musikaliska nätverk bidrar till den repertoar som lärarna 

väljer att använda i folkmusikundervisningen. Låtar från den svenska allspelsrepertoaren finns 

med i de flesta lärarnas undervisning och exempelvis ”Äppelbo gånglåt”, är vanligt 

förekommande. Dels för att dessa låtar inte är så svåra, dels för att eleverna kan vara med och 

spela om de åker på någon spelmansstämma. Som jag ser det, är de enkla, ofta välbekanta 

låtarna en god grund att utgå ifrån när man lär ut folkmusik.  

 

De lokala spelmanslåtarna omhuldas av de lärare som sätter det folkmusikaliska kulturarvet 

som främsta syfte i sin undervisning. I Rättvik (Holmén 1992) kopplas folkmusikarvets 

inneboende styrka till den stabilisering av folkmusikundervisningen, som skett sedan 

folkmusiken gjorde sitt inträde på musikskolan under 1960-talet. Detta visar vilken potential 

de lokala spelmanslåtarna äger. Ett argument är att eleverna kan få mer känsla för musik som 

kommer från deras egen hemtrakt, något som poängteras av lärare B och C. En lärare tillägger 

att det också är ”fina” låtar, som står sig väl i konkurrensen med den kända 

folkmusikrepertoaren. En annan säger sig vara dålig på att använda lokala spelmanslåtar och 

motiverar det med tidsbrist. Kanhända är man som lärare utan kunskap och/eller intresse för 

ortens eventuella folkmusiktradition en aning ”lat” och inte förmår sig ta tag i den? Att 

använda sig av den egna ”inkörda” repertoaren man har i bagaget, upplevs enklare. 

 

Även nykomponerad folkmusik bereds plats bland det låtmaterial som lärs ut och det är 

vanligt att lärarna väljer populärt material som eleverna tycker om och känner till, som låtar 

av gruppen ”Väsen” eller Benny Andersson. Den ”nya” repertoaren kan också bestå av egna-, 

vänners-, eller kollegers kompositioner. Lärare E refererar till att folkmusiken ju utvecklas 

hela tiden och det är roligt för eleverna att spela det nya som kommer också. Spelmän har i 

alla tider inspirerats att göra egna låtar och detta faktum gör att musiken fortlever genom 

generationerna. Därför är det minst lika viktigt att spela nykomponerade låtar som gamla låtar 
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med eleverna: det är ju dagens unga som skall hålla traditionen levande och föra den vidare! 

Två av lärarna använder inte nya låtar i undervisningen, eftersom de säger sig inte ha kommit 

i kontakt med sådana. Trots detta uttalar den ena läraren att hon känner till att det skrivs ny 

folkmusik! 

 

Att vara lyhörd för elevernas önskemål är viktigt som pedagog och lärare C säger att man 

måste vara öppen och inte säga nej när eleverna kommer med egna förslag. Att blanda upp de 

svenska låtarna med folkmusik från andra länder är vanligt bland lärarna och en lärare säger 

sig använda folkmusik från andra kulturer mer än den svenska.  

En förklaring till detta kan vara att man genom det/de instrument man trakterar, känner sig 

mera bekväm med musik från andra länder/kulturer där just detta/dessa instrument är vanligt 

förekommande.                

 

5.5 Avslutande reflektioner  
Dagens musik- och kulturskola erbjuder en betydligt större bredd av musikaliskt utbud än 

tidigare varit fallet och därmed har även undervisning i folkmusik blivit vanligare och 

betraktas inte längre som något udda eller sällsynt. För folkmusikens etablering i musik-

/kulturskola och för att stärka genrens ställning där, krävs framförallt driftiga och engagerade 

lärare. Enligt Ternhag (1993) är folkmusikläraren nästan alltid dubbelkompetent, något som 

stämmer mycket väl in på min egen studie, där bara en av de nio musiklärarna huvudsakligen 

ägnar sig åt att undervisa i folkmusik. Ternhag (1993, s.31) gör tillägget: ”Den omvända 

situationen, att alla klassiska violinlärare krävs på dokumenterade kunskaper i låtspel, vore 

helt otänkbar.” Jag vill dock påstå att detta skulle vara till stor nytta för 

folkmusikundervisningen i musik-/kulturskola, eftersom pedagogerna ofta saknar formell 

skolning i folkmusikpedagogik (a.a.). Kanske skulle det också bidra med en höjning av 

genrens status i utbildningsetablissemanget.  

 

Mina informanters dubbelkompetens betyder inte uteslutande klassiskt violinspel (förutom 

folkmusiken), utan flera av dem undervisar även i andra genrer och på andra instrument. 

Därför ses bredd i musik- och kulturskola som en självklarhet för dem och folkmusiken som 

en naturlig del i det musikaliska utbudet. Oberoende av folkmusikalisk bakgrund, repertoarval 

och metodik, genomsyrar den musikaliska upplevelsen det folkmusikaliska lärandet. Däremot 

finns vissa skillnader i uppfattning om att använda folkmusik i sin undervisning som kan 
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kopplas till lärarnas utbildning, folkmusikaliska erfarenhet och intresse. Skillnader och 

variation i lärares sätt att uppfatta sin undervisning är också något som Christine Bentley 

undersökt i sin studie The Roots of Variation of English-Teaching (Bentley 2002), där hon 

djupintervjuat engelsklärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Bentley (2002) 

tolkar resultatet av sin undersökning så här: 

Taking the teachers descriptions of their English-teaching as a point of departure, a conclusion natural to 

draw could be that the roots of the variation of English-teaching could be found in the ways the concept 

of English and the concept of English-teaching were comprehended (s.205). 

         Trots att Bentleys undersökning behandlar ett annat undervisningsämne, kan jag i enlighet 

med hennes slutsats dra en parallell till min egen studie om musiklärares uppfattningar att 

använda folkmusik i sin undervisning   

         Att de lärare som är aktiva spelmän förespråkar gehörsutlärning var väntat. Självfallet 

använder man i första hand det sätt som ”sitter i ryggmärgen” och som man själv lärt sig låtar 

på. Dessa lärare använder sig också gärna av välbekanta allspelslåtar att lära ut. Syftet med 

detta är att ”skola in” eleverna, så att de har en basrepertoar för att kunna delta i 

spelmansstämmor och liknande. De lärare som inte är aktiva spelmän fokuserar på själva 

låtutlärningen, medan några av de övriga anser att kunskap om spelteknik och traditionellt 

spelsätt är minst lika viktigt. För de förstnämndas del kan detta bero på att man har bristfälliga 

eller inga kunskaper alls i folkmusikalisk spelsätt på sitt/sina instrument och därför väljer att 

koncentrera sig på musiken. Bland de sistnämnda finns lärare G, den enda av lärarna med 

folkmusikpedagogisk utbildning, vilket ger en förklaring till bredare och djupare 

undervisning.  

Något förvånande är att lärarna som inte är aktiva spelmän, är de som mest betonar 

gemenskapen och spelglädjen i folkmusiken. Kan det vara så att det för ”spelmanslärarna” är 

sådana självklarheter och därför inte förs fram speciellt? I uppfattningen om kulturarvets och 

den lokala spelmanstraditionens betydelse, skiljer sig inte lärarkategorierna märkbart åt och 

”spelmanslärarna” värderar inte kulturarvet starkare än övriga lärare. Glädjande att lärare som 

huvudsakligen undervisar i andra genrer ser så positivt på vårt spelmansarv och arbetar för att 

det skall leva vidare! Lärare F, en av de aktiva spelmännen, skiljer sig här från övriga lärare 

genom att sätta gehörsspelet framför kulturarvet i sin undervisning.  
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Tre områden kan urskiljas som mest betydelsefulla beträffande lärarnas uppfattning om att 

använda folkmusik i sin undervisning: Det folkmusikaliska kulturarvet, gehörsinlärningen och 

den musikaliska gemenskapen. Haanstras (1999) begrepp intrisikala värden och 

instrumentella värden, som även Elsner (2000) använt sig av i sin studie, stämmer väl in på 

de tre områdena. Av detta kan jag dra slutsatsen att lärarna i min undersökning sätter de 

intrisikala värdena i första rummet, då kulturarv och gehörsinlärning kan hänföras till den 

intrisikala värdegrunden. Musikalisk gemenskap kan vara både ett intrisikalt och 

instrumentellt värde, då den kopplas till sociala aspekter (Elsner 2000).  

 

Mitt syfte med studien var att visa hur nio musiklärare uppfattar att använda folkmusik i sin 

undervisning och min problemformulering var: Vilken uppfattning har lärare i musik-

/kulturskolor i Örebro län om att använda folkmusik i sin undervisning?  

 

Den bild jag fått av lärarnas uppfattning om att använda folkmusik i sin undervisning är att 

folkmusik fyller en viktig funktion i musik-/kulturskola. Främst genom att det kulturarv som 

den folkliga musiken utgör förs vidare till nya generationer, men även att gehörsspelets 

kvaliteter beaktas i undervisningen. Tillsammans med folkmusikens inneboende gemenskap 

och spelglädje bör de bidra till ett vitaliserat musikaliskt lärande i musik- och kulturskolan. 

 

5.6 Fortsatt forskning 
Då jag upplever att forskning om folkmusikundervisning i musik-/kulturskola är tämligen 

begränsad, finns många områden inom denna sfär kvar att utforska. Tänkbara områden för  

fortsatt forskning skulle kunna vara vilken inställning elever i musik-/kulturskola har till 

folkmusikundervisning och hur den uppfattas av dessa, men även musik- och 

kulturskolerektorers syn på spelmansmusik i undervisningen. Intressant vore också en djupare 

analys av folkmusikundervisningens pedagogiska innehåll, gärna ur dubbelkompetenta lärares 

perspektiv. 
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BILAGA 
 
Intervjufrågor 
 
Lärarens egen bakgrund 

• Vilken musikpedagogisk bakgrund har du? 
• Annan utbildning? 
• Hur länge har du arbetat som musiklärare? 
• Hur länge har du arbetat på skolan? 
• Har du arbetat/arbetar du på någon annan musik-/kulturskola? 
• Vilket/vilka instrument undervisar du på? 
• Vilken/vilka genrer undervisar du i? 
• Ägnar du dig åt annan undervisning förutom instrumentalundervisning? (Till exempel 

frilansande musiker, tonsättare, kyrkomusiker?) 
• Vilken folkmusikalisk bakgrund har du? 

Lärarens egen erfarenhet av att undervisa i (med) folkmusik och syn på detta 
• Hur länge har du undervisat i svensk folkmusik på skolan? 
• Vad anser du viktigast: att använda folkmusikaliskt material i undervisningen (det vill 

säga lära ut låtar) eller att lära ut folkmusikaliskt spelsätt eller teknik? 
• Använder du dig av något annat/några andra instrument än fiol i 

folkmusikundervisningen och i så fall, vilket/vilka? 
• Är instrumentvalet viktigt i folkmusik? 
• Vilken metodik använder du dig av i folkmusikundervisningen? 
• Enbart gehörsspel? (Hur tänker du?) Hur ser du på gehörsinlärning? 
• Enbart noter? (Hur tänker du?) Hur ser du på notinlärning? 
• Kombination gehörsspel/noter? Annat? 
• Vilken typ av folkmusikaliskt material använder du i din undervisning? (Endast 

välkända svenska låtar som till exempel ”Äppelbo gånglåt” eller ”Gärdebylåten”? 
Motivera!) 

• Endast lokal folkmusik från länet/landskapet? Motivera! 
• Både kända låtar och lokala låtar? Motivera! 
• Nykomponerad folkmusik? Motivera! 
• Använder du även folkmusik från andra länder/kulturer? Motivera! 

Folkmusik i den egna kulturskolan 
• Hur länge har folkmusik funnits med bland utbudet på skolan? 
• I vilken form bedrivs folkmusikundervisningen på din musik-/kulturskola? (Som 

enskild undervisning? Som gruppundervisning? Både och?) 
• Har musik-/kulturskolan eget spelmanslag/folkmusikgrupp? (Vilken 

instrumentsammansättning förekommer i så fall? Vilka samspelsformer?) 
• Vilken inställning anser du att din rektor har till folkmusikundervisning i musik-

/kulturskola? 
• Vilket intresse anser du att dina kollegor har till folkmusikundervisning i musik-

/kulturskola? 
• Vilket intresse finns för folkmusikundervisning bland din musik-/kulturskolas elever? 
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Folkmusikundervisning generellt i musik-/kulturskolan 
• Vad anser du om folkmusikundervisning i musik-/kulturskola? 
• Behövs folkmusikundervisning i musik-/kulturskola? Motivera! 
• Hur ser du på folkmusikundervisning i musikpedagogiskt hänseende? (Skiljer den sig 

från annan musikundervisning och vari består i så fall skillnaderna?) 
• Vad anser du att folkmusikundervisning har för syfte i musik-/kulturskola? (Medverka 

till att hålla bygdens spelmanstradition levande? Nyrekrytera till ortens spelmanslag? 
Förkovra eleverna i gehörsspel? Bidra till ökad musikalisk gemenskap? Annat?) 

• Är det viktigt med genrebredd i musikundervisningen? Motivera! 
• Vad anser du om genrespridningen på din skola? 

Tankar om folkmusik generellt 
• Vad är folkmusik? 
• Vad har folkmusik för betydelse för dig? 
• Vad anser du om folkmusikens ställning i Musiksverige? 

Tankar om musikaliskt lärande 
• Vad är musikaliskt lärande? 
• Vad innebär musikaliskt lärande för dig? 


