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Sammanfattning  

I det här arbetet har jag undersökt hur fiollärare med förankring i folkmusiken 

undervisar samt vilka eventuella områden som de lägger vikt vid och varför. Jag valde 

att göra en kvalitativ intervju med fem informanter. Mitt mål var att välja fiollärare 

med utbildning från musikhögskola, men för övrigt med så varierande bakgrund som 

möjligt. Jag har ställt intervjusvaren mot några klassiska fiolmetoder. Jag har inte 

kommit fram till några nya perspektiv eller infallsvinklar i folkmusikundervisningen. 

Jag ser istället likheter mellan informanternas undervisning och de klassiska 

metoderna. Momentens syfte kan dock variera. I folkmusikundervisningen används 

gehörsundervisning i alla åldrar. Informanterna tycker det är viktigt att eleverna 

tycker det är kul att spela fiol och musicera och att man lättare når fram till 

musicerandet om man utgå från gehöret. 

Nyckelord: repertoar, gehör, folkmusik, melodiskt material 

Summary  

In this study, I will examine how violin teachers with roots in folk music teach, and if 

there are any areas which they prioritize and why. I chose to make a qualitative 

interview with five interviewees. My goal was to choose violin teachers who had 

studied at a colleges of music, but also with as varied a background as possible. I have 

set interview responses against some classical violin methods. I have not reached any 

new perspective or angles in folk music teaching. Instead, I see similarities between 

the interviewees’ teaching and the classical methods. The aim for the methods may 

vary. In folk music, ear training is used among all ages. The interviewees think it is 

important that students enjoy playing the violin and to make music. It is easier to 

understand and grasp the music if you begin with ear training. 

Keywords: repertoire, ear training, folk music, melodic material 
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1 Inledning 

Jag började spela fiol vid nio års ålder för en privatlärare som var utbildad enligt 

Suzukimetoden. Repertoaren bestod av klassisk musik med några inslag av folklåtar. 

Jag lärde mig alla låtar på gehör och till slut kunde jag spela alla stycken jag lärt mig 

utantill. Inte förrän jag började på kommunala musikskolan vid 16 års ålder började 

jag läsa noter. Innan dess hade jag aldrig spelat en skala eller någon etyd. Den teknik 

jag hade då fick jag enbart från olika stycken som jag spelat. Jag tyckte fiol var svårt 

att spela och att det aldrig lät bra, men jag var alltid glad när jag kunde ett nytt stycke. 

Anledningen till att jag fortsatte spela fiol var förmodligen pga. gruppundervisningen. 

Jag tyckte alltid att det var roligare att spela i grupp än ensam. När jag sedan skulle 

välja inriktning till gymnasiet så kom jag in på det musikestetiska programmet, vilket 

jag tror är den största anledningen till att jag fortfarande spelar idag. Efter studenten 

började jag på St Sigfrids folkhögskola där jag gick tre år, två år på musiklinjen och 

ett år på konstnärlig grund. Nu går jag mitt sista år på Musikhögskolan Ingesund där 

jag har studerat till klassisk fiol- och pianolärare. 

Jag kom i kontakt med folkmusik först på Ingesund och blev där nyfiken på vad som 

var skillnaden mellan den folkliga och den klassiska traditionen när det gäller 

spelteknik, uttryck och sättet att undervisa. Som barn fick jag höra att man hade större 

förutsättningar att växla mellan olika genrer om man hade en klassisk skolning. Detta 

förde med sig tankar om att den klassiska genren var överlägsen andra. Jag upplever 

att det finns fördomar om vilken genre som är bäst eller mest avancerad. Själv har jag 

aldrig gillar den elitism och tävling som jag upplever kan finnas mellan många elever 

inom den klassiska genren. Är deras drivkraft att bli bäst eller att skapa musik? Jag 

bestämde mig därför att jag skulle undersöka om folkmusikundervisningen i detta fall 

verkligen är så annorlunda jämfört med den klassiska undervisningen och om 

folkmusiken i stället kan berika den klassiska undervisningen med dess metoder och 

filosofier.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Jag hoppas genom min undersökning kunna öka förståelsen för hur fiollärare med 

förankring i folkmusik undervisar, om de har något nytt perspektiv eller ny 

infallsvinkel på fiolundervisningen som jag inte mött tidigare. Svaren som 

framkommer kanske också kan bredda perspektivet på undervisningen i fiol för andra 

verksamma fiollärare. 

För att genomföra syftet har jag valt följande forskningsfrågor: 

* Hur arbetar fiollärare med förankring i folkmusik med sina elever? 

* Vilka områden lägger man vikt vid och varför?



 7 

3 Bakgrund 

 

3.1 Historik  

Ling (1983) berättar att spelmannen har sitt ursprung i det medeltida feodala 

samhället och där denne ansågs vara en lågt stående människa. För att överleva den 

grymma tillvaron tjänstgjorde spelmännen som spioner och budbärare åt adelsmän. 

Ibland förekom det även att spelmän blev anställda vid hoven som underhållare på 

olika instrument, bland annat luta och fiddla. Det går att läsa i Ermedahl (1980) att 

spelmansmusiken under 1600- och 1700 - talet främst användes inom adelns 

dansmusik. Den bestod av polskor och olika melodier till kontradanser. Nu utökades 

också musikväsendet i samhället och behovet av utbildade musiker blev allt större. 

Det fanns olika sorters spelmän, de som spelade vid folkliga tillställningar och danser 

och de som blev anställda vid operor och orkestrar. Under 1800-talet påverkades 

folkmusiken på landsbygden av städernas konstmusik vilket ledde till nya riktningar 

inom musiken. Olika musikformer såsom vals, polka och schottis mm växte fram. 

Folkmusikens melodier påverkades också av olika musikaliska miljöer, dialekter och 

olika instrument. Detta på grund av att musiken främst spreds genom muntlig 

tradition från spelman till spelman som i sin tur kunde forma musiken efter eget 

uttryck och egen kreativitet. Ling (1989) berättar att speltekniken utvecklades av 

storspelmän som hade stor erfarenhet inom fiolmusikens område. I början av 1800-

talet nådde Francesco Geminians och Leopold Mozarts violinskolor spelmän som 

befann sig i södra delen av Sverige. Fiolskolor för amatörer startades i Europa redan 

under 1600-talet. Böckerna var då relativt enkla och lättbegripliga. 

Musikundervisningen för professionella musiker bedrevs däremot muntligt och gick i 

arv från mästare till elev, ofta från far till son. 

 

3.2  Folkmusik idag 

Andersson skriver i Fotnot nr. 3 (2008) artikeln ”Tongivaren” om folkmusiklärarna 

Kalle Almlöv och Jonny Soling. 
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 Kalle Almlöv startade en kurs i folkmusik på Malungs folkhögskola i slutet av 1970-

talet efter att ha slutfört sina studier vid musikhögskolan i Stockholm. Jonny Soling 

blev anställd på folkhögskolan efter att han varit gästlärare där en vecka. Vid denna 

tid talades det om att folkmusiken hade blivit finkultur. Hur förhåller man sig till detta 

vid Malungs folkhögskola, och hur skulle folkmusik i Sverige se ut om inte Malungs 

folkhögskola fanns? Dessa frågor ställer Elin Andersson till Kalle Almlöv och Jonny 

Soling som svarar att de inte vet hur det skulle se ut om inte folkhögskolan fanns, men 

är överens om att det skulle se annorlunda ut.  

Andersson (2008) skriver även i artikeln ”Lärare med sväng” att folkmusiken 

etablerades på musikhögskolorna 1977 och att den idag är en väletablerad genre på 

musiker- och lärarprogrammen vid Sveriges musikhögskolor.  

Andersson (2008) skriver vidare om folkmusikpedagogen Edward Anderzon som 

anser att det finns flera skillnader mellan den klassiska och den folkliga 

undervisningen. Den största skillnaden enligt Anderzon är förhållningssättet till 

musiken. Han menar att man inom folkmusikundervisningen sällan pratar om att det 

finns mer eller mindre begåvade elever. I stället utgår man ifrån att alla kan lära sig 

spela fiol. Däremot kan inte alla bli bäst men de flesta kan ha glädje av musicerandet. 

Anderzon säger även att man inom den klassiska musiken strävar efter perfektion och 

att man är fixerad vid det tekniska i spelet, vilket han tror kan påverka många elever 

negativt. Han utgår i stället från musiken och om det uppstår svårigheter i låten så 

jobbar han med det jämsides med musiken: ”Det viktigaste är att skapa musik” (s.20). 

 

3.3 Tidigare forskning 

Enligt Olsson (2005) har den klassiska och folkliga traditionen olika fokus på vad 

som är målet med undervisningen. Det har länge funnits fiolskolor inom den klassiska 

traditionen där det i huvudsak handlar om att uppnå ett så perfekt fiolspel som 

möjligt. Inom folkmusikundervisningen är vikten vid ett perfekt fiolspel inte lika stor. 

Istället fokuserar man mer på repertoarspel. I folkmusikundervisningen sker 

inlärningen via gehör, ofta från spelman till spelman även om vissa låtar finns 

nerskrivna på noter. Knudsen (1998) berättar att en viktig del i 

folkmusikundervisningen är att man lär sig en låt direkt på gehör och att man kommer 
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ihåg den utan hjälp av noter, till skillnad från den klassiska undervisningen där en 

viktig del är att lära sig spela efter noter. 

I folkmusikundervisningen lär man ut olika låtar i etapper, menar Olsson (2005). 

Oftast spelas melodin först som helhet. Därefter kan det läggas till olika typer av 

drillar.  

Knudsen (1998) berättar att en stor del av undervisningen sker genom härmning både 

i klassik och i folkmusikalisk tradition. Det som kan skilja mellan de olika 

traditionerna är vad man väljer att gå igenom under en lektion (olika moment osv.) 

och vad man väljer att inte ta upp i sin undervisning. Det skiljer sig också från lärare 

till lärare och eleverna lär sig på olika sätt. 

Kunze (2007) berättar i sitt arbete där han undersöker fiolteknik i folkmusikunder-

visningen att den klassiska traditionen bygger på enskild undervisning mellan mästare 

och elev. Repertoaren består av klassik musik, folkvisor och musik som är 

komponerad i undervisningssyfte, så kallad skolmusik. Inlärningen sker via noter och 

materialet är ofta skrivet för en solist. I den folkliga traditionen ligger fokus däremot 

på musikens sociala funktion. Man spelar tillsammans i grupp och många gånger till 

dans. Materialet plockas ofta från olika böcker, låtsamlingar och inspelningar. Det 

finns inga specifika teknikövningar som eleven bör ta del av utan undervisningen 

bygger på begreppet ”learning by doing”.  

Kunze (2007) beskriver vidare att det finns skillnader även inom den klassiska 

undervisningen, det vill säga traditionell och icke traditionell undervisning. Den 

traditionella undervisningen fokuserar på klassiska mästerverk och kända tonsättare 

med ett tydligt musikaliskt ideal i syfte att bland annat bevara ett musikaliskt 

klasstänkande. Denna tradition har sin grund i den borgerliga miljön under 1800-talet. 

Västeuropeiska violinskolor lägger här fokus vid rena teknikövningar, det vill säga 

hur man håller stråke och fiol, grundläggande rytm- och skalövningar. Repertoaren är 

bland annat klassisk musik och folkvisor. Hänsyn till barnets egna förutsättningar är 

inte i fokus. Parallellt med ovan fanns det ett modernt synsätt som tog starkt intryck 

från moderna tonsättare. Den moderna undervisningen kännetecknar större utrymme 

för arbetsmetoder där till exempel elevens egen musikaliska uppfattning samt den 

repertoar som finns i elevens erfarenhetsvärld får större fokus. Lustfylldhet och 

kreativitet är också en viktig del i denna undervisning. Kunze berättar också att den 
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klassiska undervisningen på svenska musik- och kulturskolor idag ofta bygger på de 

moderna metoder som nämns ovan.  

 

3.4 Violinskolor 

I detta kapitel nämner jag tre stycken framstående violinmetoder inom den klassiska 

undervisningen. Anledningen till att jag nämner dessa är just för att den klassiska 

undervisningen på musik- och kulturskolan ofta bygger på den modernare 

undervisningen som nämns ovan, men även för att se om det finns likheter och 

skillnader mellan dessa metoder och de sätt som informanterna undervisar.  

3.4.1 Shinichi Suzuki  

Suzuki (1977) berättar i sin bok Kunskap med kärlek hur han utvecklade den så 

kallade modersmålsmetoden. Idén kom av att han fått förfrågan om att undervisa en 

fyraårig pojke. Han funderade på hur det skulle vara möjligt att lära ett barn i så ung 

ålder att spela fiol. Senare slog det honom att alla fyraåringar kan tala sitt modersmål. 

Man lär sig ett språk genom att härma och på samma sätt kan man lära sig spela fiol, 

menar Suzuki. Han startade sin metod som han kallade för ” Talent Education”, där 

alla barn var välkomna, det vill säga, både barn som har lätt för sig och barn som får 

kämpa lite extra. Han tror på att alla barn kan lära sig spela fiol om de fostras och 

tränas i en musikalisk miljö. Men detta måste ske direkt när barnet föds. 

Kunze (2007) berättar att en viktig del i metoden är att föräldrarna deltar i 

undervisningen, då deras funktion är att hjälpa sina barn att öva regelbundet och på 

rätt sätt. Med tiden är det även tänkt att eleverna själva skall ha utvecklat en effektiv 

övningsteknik. 

Perkins (1993) menar att Suzuki sällan använder separata teknikövningar, utan utgår i 

stället från repertoaren som har en noga genomtänkt progression. Men i de tio böcker 

som Suzuki har skapat så finns det även en del skalor, etyder och övningar som har 

anknytning det melodiska materialet. Kunze (2007) berättar också att 

gruppundervisning är en viktig del i den musikaliska utvecklingen då syftet är att 

barnen får inspiration av de andra barnen som befinner sig på olika nivåer. 



 11 

Starr (1983) säger att man inom Suzukimetoden börjar lära eleverna att läsa noter 

efter att de har spelat ut bok 1. Innan dess sker undervisningen på gehör. Under den 

tid då eleven arbetar med boken skall läraren se till att eleven har stadiga fingrar, bra 

hållning, tonbildning och rytm. Notläsningen bör alltså inte förekomma förrän eleven 

har lärt sig att behärska instrumentets grundteknik. Eleverna bör också lyssna till 

skivorna för att kunna memorera alla repertoarer. Perkins (1993) berättar att man i 

Japan börjar med notläsning efter att eleverna har börjat med bok 4, vilket inte 

stämmer överens med Starrs intention. 

Starr (1983) hänvisar till Robert G. Petzold, som berättar om problematiken att införa 

noter för tidigt i undervisningen. När eleven är i ett tidigt stadium av sin 

instrumentutveckling, krävs det mycket tid för eleven att i första han få kontroll på 

instrumentet. Att införa notläsning samtidigt som eleven lär sig att behärska sitt 

instrument gör att utvecklingen blir ineffektiv då momenten blir för många.  

3.4.2 Kato Havas  

Perkins (1993) skriver i sin bok att Kato Havas föddes i Ungern 1920. Havas var fem 

år då hon började spela fiol och som sjuåring ansågs hon vara ett underbarn. 1939 tog 

hon examen vid Royal Hungarian Franz Liszt Academy i Budapest. Därefter flyttade 

hon till Amerika där hon sedan gifte sig. Efter att hon fått sitt första barn bestämde 

hon sig för att dra sig tillbaka och sluta arbeta som musiker. Under 18 års tid ägnade 

hon sig helt åt sitt familjeliv. 1960 flyttade Kato Havas med sin familj till England där 

hon nu började sin karriär som violinpedagog. Under denna tid utvecklade hon en ny 

violinmetodik då hon tidigare känt sig missnöjd över den undervisning som hon själv 

fått. Under sin tid i England upptäckte hon att eleverna hade en del fysiska svårigheter 

och spänningar i sitt fiolspel. Med denna upptäckt försökte hon komma på nya idéer i 

sin undervisning som skulle kunna förändra denna situation. Havas skapade därför en 

serie moment som eleven skulle öva på för att kunna uppnå fysisk kontroll i sitt spel. 

Denna princip kallas för ”inside - outside” dvs. att man som musiker måste få det 

fysiska, mentala och andliga i spelet att fungera för att kunna uttrycka sig musikaliskt  

Kunze (2007) berättar i sin undersökning att teknikövningar inte är ett måste för att 

kunna utveckla sitt fiolspel enligt Havas men att det ofta förekommer i hennes metod, 

bland annat för att hjälpa eleven med att få en friare hållning.  
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Metoden som Havas använder bygger på följande moment: 

* inre puls 

* instrument 

* mimning 

* utförandet 

 * inre lugn 

* förståelse och hängivenhet 

* andligt lugn 

* utveckling av mental disciplin  

* reducera negativa erfarenheter

Fortsättningsvis refererar Perkins(1993) till Havas idé om att eleven ska vara 

välbalanserad fysiskt, mentalt och andligt i sitt fiolspel för att kunna uttrycka sig 

musikaliskt. Det första eleven bör lära sig är att finna en inre puls samt musikaliskt 

flöde. Denna utveckling sker genom att eleven får klappa pulsen och mima melodins 

rörelse. När eleven klarar dessa moment så kan eleven börja öva på stycket med sitt 

instrument.  Havas anser att denna skapandeprocess inom musiken måste vara perfekt 

och automatiserad för att eleven sedan skall kunna känna sig trygg i sitt utförande 

inför publik. Hon poängterar även vikten vid att eleven har förståelse för musiken och 

dess uttryck när det är dags att spela inför en publik. Hon menar att man som elev 

måste uppleva och lyssna till levande musik för att kunna förstå utförandet av 

musiken. Eleverna måste också utveckla ett självförtroende samt självtillit till sin 

egen förmåga. Detta är viktigt då hon menar att eleven måste kunna glädjas av att få 

uttrycka sig musikaliskt till publiken för att det sedan skall bli en upplevelse både för 

musikern och publiken. När eleven har uppnått sitt inre lugn menar Havas att deras 

energi kan flöda fritt genom dem, instrumentet och sedan nå ut till publiken. Detta är 

ett av de mest grundläggande momenten i principen ”inside – outside”.  

 I Perkins (1993) går det att läsa att Havas även har skrivit en bok där hon tar upp 

scenskräck. Det ingår i hennes undervisning att elever (oavsett om det lider av 

scenskräck eller inte) skall få möjlighet att uppleva hur det är att spela inför publik, 

antingen i en ensemble eller individuellt. Det ingår även i hennes undervisning att 

eleverna skall observera varandras lektioner. Hon parar ofta ihop studenter som har 

olika erfarenheter och olika självförtroende. Detta för att minska elevernas inbördes 
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tävlan mellan varandra vilket hon anser vara kontraproduktivt. Det skall i stället göra 

det lättare för eleverna att uppträda inför publik. 

 

3.4.3 Paul Rolland  

Perkins (1993) berättar även om Paul Rollands metod och bakgrund. Rollands började 

ta sina fösta fiollektioner vid 11 års ålder. 1937 tog han examen vid Kungliga 

Ungerska Franz Liszt Akademin för musik där han under sina fyra år studerade violin 

och viola. Efter sin examen arbetade han som musiker i Ungern men bestämde sig 

senare för att undervisa. Därefter flyttade han till USA där han 1945 fick anställning 

som violinpedagog i Iowa. I Paul Rollands metod utgår man från kroppens naturliga 

rörelser. Han menar att för att nå maximal effektivitet så skall fiolspelets samtliga 

rörelsemönster vara synkroniserade med kroppens ”inre balans”. Han hävdade att 

samma principer av rörelser och balans som krävs för att kasta en boll eller slå med en 

golfklubba kan appliceras till violinspelet. Rolland anser även att den traditionella 

violinundervisningen bygger på separata teknikövningar med fingrar, händer och 

armrörelser där kroppens naturliga rörelsemönster ofta glöms bort.  

 

Metodens uppbyggnad 

Eleven ska känna pulsen i kroppen innan instruktioner ges på instrumentet. Rolland 

ansåg att rytmisk träning skulle finnas med i någon form under varje lektion det första 

året. Teknikövningar lärs ut en och en i sekvenser genom lekar och övningar. Efter att 

varje teknik har lärts in går man direkt vidare till ett speciellt urval av stycken från 

Rollands repertoar för att applicera det moment man nyss lärt sig. De första 

månaderna medan eleverna vänjer sig vid att hålla instrumentet och stråken spelar de 

endast på gehör genom att imitera enkla låtar och rytmiska mönster som läraren 

spelar. Notläsningen introduceras därefter via Rollands speciellt utformade repertoar. 

Rolland poängterar vikten av att violinen hålls välballanserad mellan nyckelben, 

käkben, tumme och fingrar vilket gör det lättare för eleven att utveckla flexibilitet i 

sitt utförande. Rolland använder sig av gruppundervisning då han menar att det kan 

utveckla eleverna lika mycket som enskild undervisning. 
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3.5 Sammanfattning  

Alla de beskrivna metoderna utgår från gehörsbaserad undervisning under den tid då 

elevernas största fokus ligger vid att få kontroll på instrumentet. Rolland och Havas 

har liknande tillvägagångssätt då Rolland menar att eleven skall känna rytmen i 

kroppen innan man börjar instruera på instrumentet och Havas hävdar att det är viktigt 

att eleven kan klappa pulsen och mima melodins rörelse innan eleven övar på stycket 

med instrumentet.  

Läraren skall under den tiden då eleven lär sig spela på gehör se till att grundläggande 

teknik är etablerad. Suzuki tror på alla elevers förmåga att lära sig spela fiol men att 

det då krävs att eleverna växer upp i en musikalisk och positiv miljö direkt när de 

fötts. Han betonar även vikten vid att varje elev har en förälder med sig under varje 

lektion. Detta för att föräldern skall hjälpa eleven att öva hemma. Rolland och Havas 

nämner inget av ovanstående i deras filosofi eller undervisningsmetoder.  

Gruppundervisning är en viktig del i allas metoder. Suzuki anser att det motiverar 

eleverna till att öva då gruppen består av elever som har kommit olika långt . Havas 

använder sig av gruppundervisning för att minska elevernas negativa jämförelse 

mellan varandra och därav få eleverna att lättare musicera inför publik. Rolland anser 

att gruppundervisning kan förstärka kunskapen som eleven fått från den individuella 

undervisningen. 
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5. Metod  

5.1 Val av metod 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer för att få så mycket information som möjligt 

av varje informant. Jag använde fyra stycken fasta frågor där jag sedan kompletterade 

med några rörligare följdfrågor om behovet skulle uppstå.  Jag använde denna metod 

också i hopp om att kunna undvika ledande frågor så att svaren skulle bli så 

sanningsenliga som möjligt. Men det var svårt att få följdfrågorna att inte bli ledande, 

vilket också kan ha påverkat informanternas sätt att svara på frågorna.  

 

5.2 Urval 

Jag valde informanter med olika åldrar och kön. De skulle också ha olika lång 

arbetslivserfarenhet som violinpedagoger med förankring i folkmusik. Informanterna 

kommer från olika delar av Sverige och har studerat vid olika musikhögskolor, vilket 

också var ett kriterium för min undersökning då jag ville se om detta hade betydelse 

för mitt resultat.  

Två av informanterna är vänner till mig, två är bekanta och en har jag aldrig träffat 

men fått kontakt med genom en av informanterna. 

 

Presentation av informanterna 

Kalle har gått på två folkhögskolor med folkmusikinriktning och på ett par olika 

musikhögskolor med inriktningen folkmusikpedagog. Kalle är i grunden folkmusiker 

och arbetar idag på en kulturskola. Kalle har tidigare arbetat som gästlärare vid en 

folkhögskola och på olika kurser runt om i Sverige och utomlands. 

Maja började spela klassisk fiol på musikskolan vid nio års ålder. På gymnasiet 

fortsatte hon att spela klassiskt samtidigt som hon tog privatlektioner för en 

folkmusiklärare. Därefter började hon på en tvåårig folkhögskola som var inriktad på 

folkmusik.  Sedan gick hon vidare till musikhögskolan, där hon utbildades till 

folkmusikpedagog, med ett utbytesår i Norge. Hon har också gått på en del 

dansutbildningar. Maja har jobbat på två olika kulturskolor och en folkhögskola med 
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olika folkmusikensembler. Hon har även jobbat som gästlärare i två olika städer och 

har dessutom arbetat på olika sommarkurser runt om i Sverige. 

Kerstin har vuxit upp med en musicerande familj som spelade folkmusik. Hon har 

gått två år på en folkhögskola med folkmusikinriktning. Därefter gick hon på 

musikhögskolan och läste till instrumentalpedagog i folkmusik. Kerstin har jobbat i 

10 år. Både privat och på ett par kulturskolor. Hon har också haft en del kurser 

utomlands. 

Micke började spela privat för en spelman. Men spelade inte särskilt mycket förrän 

han började gymnasiet, då han sökte in på det estetiska musikprogrammet. Där fick 

han sin andra lärare som också var spelman. Efter gymnasiet började han på en 

folkhögskola med folkmusikinriktning. Därefter började han på musikhögskolan med 

folkmusikfiol som inriktning. Micke har haft en del vikariat, sommarkurser och 

privatelever. Han har också arbetat som musiklärare i grundskolan. 

Charlotte gick musikgymnasiet, därefter ett år på en folkhögskola med 

folkmusikinriktning. Innan hon började på musikhögskolan gick Charlotte en tvåårig 

musiklärarutbildning där hon utbildades till musiklärare i grundskolenivå. Charlotte är 

folkmusiker i grunden och har sedan hon var 15 år arbetat med barn i olika åldrar som 

hon haft i grupp. 

 

5.3 Procedur 

Jag ringde mina informanter och berättade om mitt arbete. Därefter frågade jag om de 

var intresserade av att delta i min undersökning. Till en början hade jag tänkt hitta en 

bra tid och plats för varje intervju, men på grund av informanternas spridning i 

Sverige så bestämde jag mig för att min undersökning fick ske via telefon, där jag 

också hade möjligheten att spela in samtalen. 

Frågorna  

1. Hur kan en vanlig fiollektion se ut hos dig? 

a) Finns det moment som du återkommer till? 

2. Vilken repertoar använder du i undervisningen?  
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a) När och hur använder du materialet? 

3. Vad har du för erfarenheter av olika fiolmetoder? 

a) Hur har du kommit fram till ditt sätt att undervisa? 

4.  Har din undervisning förändrats genom åren? 

a) Varför tror du att det har ändrats på det sättet?  

 

Därefter skrev jag ner intervjuerna ordagrant för att sedan sammanställa 

informanternas svar till min resultatredovisning. Informanterna har även blivit 

tilldelade provisoriska namn för att de ska få behålla sin anonymitet i undersökningen. 

Det är även viktigt att poängtera att informanternas svar inte nödvändigtvis är hur de 

undervisar utan hur de säger att de undervisar. 
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6. Resultatredovisning 

Här följer en redovisning av de svar som informanterna har gett på intervjufrågorna. 

 

6.1 Hur kan en vanlig fiollektion se ut hos dig? 

Kalle berättar att han inte har någon speciell form eller lektionsplanering.  

Hanne: Inga speciella moment som alltid återkommer? 

Kalle: Det jag gärna vill är att vi kommer till musik så fort som möjligt. Det är något 

som jag tycker är centralt. Det tror jag att dem flesta skulle hålla med om, om man 

frågade dem.  

Kalle säger också att han inte har bestämt om det ska vara noter eller gehör, men att 

det oftast brukar bli gehör. Han försöker anpassa lektionen för varje elev och deras 

behov. Han menar att om det finns någon som kan noter så använder han noter.  

Kalle: Oplanerad låter ju fel men. Men beredd att göra det som blir. Det ser väldigt 

olika ut från elev till elev. 

Maja tycker det beror väldigt mycket på eleven och dess ålder. Med sina nybörjare 

har hon oftast en uppvärmning där hon först gör något med bara fiolen och sedan 

något med bara stråken. Därefter brukar hon göra något som hon kallar för 

härmsektion, där eleverna får spela eller säga olika rytmer som Maja först har visat. 

Sen får eleverna spela någon låt på lösa strängar. De jobbar ofta med olika rytmkort 

eller med notläsning. Om de kan spela med fingrar så brukar lektionen börja med 

uppspel av tidigare läxa, säger Maja. Därefter får eleverna en ny läxa. Maja säger 

också att hon vill sluta med någon låt tillsammans med eleven som de redan kan, för 

att stärka självkänslan och att få möjlighet till att musicera.  

Hanne: Finns det några moment som du tycker är extra viktiga och som du alltid 

återkommer till? 

Maja: Det är att musicera, det är det absolut viktigaste. Att dem har roligt och att vi 

spelar på riktigt tillsammans. 

Med de elever som har kommit lite längre, brukar Maja dela in lektionen i olika delar. 

Först har hon en kroppslig uppvärmning med fingrar, huvud och nacke. Därefter så 
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spelar de en skala. I den andra delen vill hon hinna med någon teknikövning för både 

vänster och höger hand. Då brukar hon använda olika etyder, bland annat Sevcik op. 

3. Ibland brukar hon även ta ut svåra ställen i elevernas låtar eller stycken och så 

jobbar de med det tillsammans. Därefter brukar hon ha inlärning av ny repertoar och 

då jobbar de med musikalisk teknik. 

Hanne: - Vad menade du med musikalisk teknik? 

Maja: - Då kan det vara olika fokus som inte är liksom teknik, till exempel att man 

övar hur man spelar inför en publik, jobbar med dynamik. Hur skulle jag spela om 

jag har en stor publik eller stort rum? Hur skulle mitt spel bli om jag hade en liten 

publik i ett litet rum? Spela med olika fokus. Hur man fraserar musiken. Eller du 

kanske ska spela ett händelseförlopp, eller du försätter dig själv i olika känslor, olika 

stämningar. 

Kerstin utgår mycket från det melodiska materialet som eleverna jobbar med. Hon 

plockar ut svåra ställen i låten eller det klassiska stycket och jobbar med det. Ibland 

har hon även förövningar för de svåra ställena i stycket i form av en skala eller någon 

stråkövning. 

Kerstin: Det sättet att jobba på vet jag att Suzuki jobbar med. och det gillar jag. 

Därefter så spelar de igenom det stycket som eleverna har i läxa. Om det finns tid 

över så låter Kerstin sina elever själva välja vad de vill spela för att få eleverna till att 

tycka att det är kul att spela fiol. 

Kerstin: Så de inte känner: åh. Nej jag har inte gjort läxan idag. Utan det är 

viktigt hela tiden leta efter lusten och glädjen för att spela och musicera. 

Micke säger att det brukar bli så att eleverna får spela upp någon låt. Sedan kanske 

han upptäcker något speciellt i den låten som eleven behöver jobba på. Det kan både 

vara något tekniskt eller något musikaliskt. En fingersättning, någon stråkart eller 

något kompmönster. Så jobbar de med det under lektionen tillsammans för att eleven 

sedan ska förstå hur hon/han ska öva hemma. Micke tycker att det är viktigt att 

lektionen har ett mönster som eleverna sedan kan gå efter hemma. 
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Micke: Att man tar det stället ett visst antal gånger. För att dem ska kunna göra på 

samma sätt hemma. Så blir det liksom vana o jobba på det sättet. Det tycker jag är 

viktigt. 

Han tycker det är bra att ha olika uppvärmningsövningar i början av lektionen. Där 

man exempelvis värmer upp stråkhanden med hjälp av någon övning. Micke säger 

också att om eleven exempelvis skulle ha något problem med stråkens vinkel så 

brukar han ägna sig åt det ett par minuter varje lektion tills eleven börjar få ordning på 

det momentet vilket ofta kan dröja ett par månader, ibland längre . 

Charlotte säger att det beror på vad eleven vill spela. Ibland spelar hon en skala eller 

etyd tillsammans med eleven. Sedan spelar eleven något gammalt stycke och därefter 

något nytt. Med de elever som jobbar med notläsning skriver Charlotte upp olika 

rytmer på tavlan som de sedan får spela. Hon skriver också upp en skala som 

innehåller det tonomfång som kommande stycke består av. Men oftast blir det att hon 

lär ut en låt på gehör. Takt för takt eller del för del. Därefter bygger hon på mer och 

mer på låten. Men det kan se väldigt olika ut, säger Charlotte.  

Charlotte: Ibland dansar vi och ibland sjunger vi. 

 

6.2  Vilken repertoar använder du i undervisningen?  

Kalle har använt sådant material som han tycker har fungerat genom åren. Ibland 

händer det att han använder en bok, men oftast plockar han från sin egen repertoar 

som för det mesta är folkmusik. Mycket för att han tycker att det finns mycket roligt 

material som han har relation till. Kalle tycker det är viktigt att spela sådan musik som 

han själv gillar. Han använder sällan noter utan vill lära ut på gehör så mycket som 

möjligt. Men om han får en elev som vill eller kan spela efter noter så får eleven 

också göra det. 

            Hanne: hur jobbar du med teknik? Eller jobbar du med teknik? 

Kalle: Jag gör väldigt sällan en teknik övning. Möjligtvis gör jag sånt på lektionen. 

Skalor med några speciella rytmer, korta stråk och fort och sådär. Men jag gör det 



 21 

väldigt, väldigt sällan. Att jag ger det i läxan sen. Jag kan ge en låt med köttbullar 

med lingon
1
 rytm och som är lätt i vänsterhanden. 

Kalle berättar att under de 14 år som han har arbetat som lärare minns han en elev 

som tog till sig en speciell övning där hon skulle öva på att spela snabbt. Han berättar 

att hon gick hem och övade på det en vecka och kom tillbaka veckan efter och visade 

att hon hade lärt sig övningen.  

Kalle: Alltså barn som jag uppfattar det övar inte, de spelar.  Om de tycker det är kul 

så leker de med det eller spelar.  Men de övar inte med tanke på att i övermorgon 

kanske jag e bra på det här. 

Maja använder ”Små låtar för små stråkar”, ”Violinisten” och Suzukis material till 

sina nybörjarelever. Hon använder även ett häfte med olika låtar som hon gjorde 

under sin högskoletid, som är indelat i tre olika nivåer. Lätta låtar, medellåtar och 

svåra låtar. Annars så använder hon låtar som hon har hittat på skivor eller lärt sig av 

någon annan lärare eller spelman. Hon tycker att det är viktigt att hon själv tycker om 

den musik som hon undervisar i. 

Hanne: Hur använder du materialet? 

Maja: Jag jobbar jättemycket med CD- skiva. Dels för att det blir mycket roligare för 

dem att öva hemma och de får också saker och ting i ett sammanhang.  Och i ett 

tempo som de liksom har något att referera till. Där har jag märkt en ganska stor 

skillnad från att när jag inte jobbade med skiva att jag var själv ganska otydlig med 

hur de skulle öva hemma. När de kom hem så visste de inte hur de skulle göra. 

Maja använder sitt eget material till de elever som har spelat lite längre. Då kan det 

vara olika låtar hon har lärt sig eller hört på skiva. Undervisningen sker oftast på 

gehör. Har hon noter på några av låtarna så brukar hon ge eleverna dem, mest för att 

komma ihåg hur melodin låter. Annars brukar hon spela in musiken till eleverna. 

Maja: Sen när jag lär ut så börjar jag med helheten först och så en repris runt, runt, 

runt tills man har fått en slags bild av hur den reprisen låter och sen tar jag ner den i 

mindre byggstenar. Lär ut fras för fras. 

                                                 
1
 köttbullar med lingon är namngivna rytmer i form av fyra sextondelar och två åttondelar 
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Kerstin menar att det beror på var eleverna befinner sig, hur länge de har spelat och 

så vidare. Men hon har en nybörjarrepertoar som hon vet fungerar och som hon ofta 

använder. Kerstin säger också att hon har plockat material från olika pedagoger hon 

stött på, Suzuki, Jonny Soling och metodiklärare som hon haft under sin utbildning. 

Hon hade tankar på att göra en egen fiolskola men ändrade sig då hon var rädd för att 

det skulle begränsa henne och hennes undervisning eftersom hon anser att alla elever 

är olika och gör på olika sätt. 

Micke brukar oftast använda sig av folkmusiklåtar som han har lärt sig själv. Han är 

angelägen om att det är musik som eleverna gillar. Speciellt för de elever som kanske 

inte är särskilt intresserade av att spela fiol. Dessa elever låter han komma med egna 

förslag på olika låtar som de kan planka tillsammans på lektionen. Då kan det vara 

vilken musik som helst, säger Micke. Annars använder han material som finns i olika 

böcker med låtar som eleverna känner igen, exempelvis ”Blinka lilla stjärna”, 

”Titanic” eller någon Disneyklassiker. Det är en fördel att eleverna känner igen 

materialet menar Micke. Då blir det lättare för dem att lära sig och på så sätt även 

roligt att spela. Micke spelar en del klassik musik med eleverna. Men det gör han 

mest för allmänbildningens skull. 

      Hanne: Använder du materialet på något speciellt sätt? 

Micke säger att det ofta finns en progressionstanke med många låtar. Att vissa låtar 

används för ett visst syfte. Samtidigt tycker han att det är viktigt att musik bara får 

vara musik för elever i alla åldrar. 

Charlotte säger att det oftast blir folkmusiklåtar men även en del barnvisor och 

utdrag av Suzukis material. Charlotte tycker det är viktigt att eleverna får prova på 

olika stilar, speciellt de yngre eleverna. Hon jämför musikundervisningen med 

idrotten. 

Charlotte: Det är ju precis som idrotten att när dom är små så får dom pröva allt 

möjligt. Men när de blir äldre så specialiserar de sig på en idrott. Det är kanske det 

jag känner att jag vill att mina elever skall uppleva inom musiken. Att de får smaka 

på mycket men när de blir äldre så får de välja. 

Om de sedan väljer något annat än folkmusik så menar Charlotte att hon kanske inte 

är den rätta läraren för dem då hon känner att folkmusiken är det hon helst vill 
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undervisa i. Charlotte tillägger att huvudvikten är folkmusik men att hon brukar ge 

eleverna olika övningar. Ibland tar hon ut de svåra ställena i låtarna och jobbar med 

det tillsammans med eleverna. Hon utgår mycket från det melodiska materialet när 

hon jobbar med exempelvis fiolhållning, stråkhållning och tonbildning. Oftast 

använder hon då stycken som eleven har spelat tidigare, för att det inte ska bli för 

många olika moment för eleven att tänka på. 

 

6.3 Vad har du för erfarenheter av olika fiolmetoder? 

Kalle säger att han inte använder sig utav någon särskild metod utan tar det material 

som han tycker fungerar bra. 

Maja säger att hon fick ta del av Suzukimetoden under sin utbildning på 

musikhögskolan. Hon tycker också att hon har påverkats av sin tid vid musikskolan. 

Dess traditionella undervisning och ”upplägg”. Annars har hon inspirerats av Micke 

Marin just för hans idé om hur man formar eller strukturerar en fiollektion. Att man 

bygger upp en lektion på ett sådant sätt att eleverna går hem och gör precis på samma 

sätt som de gjorde under fiollektionen. 

Maja: Så som vi jobbar på en lektion, så vill jag att dom jobbar hemma också. 

Men den största inspirationen är Jonny Soling, säger Maja. Där hon fick lära sig 

mycket om hur man kan jobba med musikaliskteknik. 

Kerstin säger att hon tycker om Paul Rollands metodik. Just för att den är tydlig. Men 

att hon inte använder någon speciell metod, utan plockar det bästa ur olika skolor som 

hon gillar, bland annat från Suzuki, Lars Jöneteg och Jonny Soling. 

Micke säger att han inte har någon praktisk erfarenhet av olika metoder. Han har själv 

lärt sig allt på gehör. 

Micke: Det blir ju liksom att man får en förebild som spelar före och så härmar man. 

Och det är ju så jag jobbar lite också tror jag.  

Micke berättar att han har plockat material från de olika lärarna som han har haft 

genom åren. Dels från de lärare han hade på högskolan men också från den tid då han 

gick på folkhögskola. Han nämner även Jonny Soling som en förebild. Just för hans 
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genomtänkta och välarbetade metod och material. Han har plockat lite från de olika 

stora fiolskolorna som exemlevis Suzuki, Paul Rolland och Kato Havas. Med det 

materialet har Jonny sedan gjort en fiolskola som han sedan använder i sin 

folkmusikundervisning. 

Micke påpekar även de speltekniska skillnaderna mellan de klassiska traditionerna 

och folkmusiktraditionerna.  

Micke: Man jobbar ju annorlunda med stråken, det måste jag nog säga att man gör. 

Och att man använder ett annat stråktryck, andra betoningar och man använder en 

annan stråkdisponering. Ett annat kontaktställe och en annan tonbildning och så. På 

det sättet är det en annan teknik som man vill odla. Och då har man liksom hittat sina 

egna övningar för det. 

Charlotte Känner till Suzukimetoden och har använt en del av det materialet. Men 

säger att hon blandar väldigt mycket. Det mesta är gehörsbaserat men hon lär också ut 

noter eftersom hon tycker det är viktigt att eleverna får lära sig att läsa noter. 

Charlotte tycker att det är viktigt att skapa musik på en gång och det gör man lättast 

genom att lyssna och härma, istället för att man utgår från noterna och gör musik 

utefter det. Charlotte vill att hennes elever lär sig spela musikaliskt om det så bara är 

på lösa strängar.  

 

6.4  Har din undervisning förändrats genom åren?  

Här kunde endast Kalle, Maja och Kerstin svara eftersom de andra informanterna inte 

har någon längre erfarenhet av individuell undervisning. 

Kalle säger att undervisningen har förändrats under de 14 år som han har arbetat som 

fiollärare. I början ville han få med många olika moment i sin undervisning. Han ville 

både lära ut klassiskt och folkmusik samtidigt som han också ville lära sina elever att 

både spela på gehör och efter noter.  

Kalle: Va man skulle vara duktig liksom. Och sen så inser jag det att alla som har 

spelat förr har ju fått spela klassiskt. Väljer man fiol så får man spela klassiskt, det är 

inte mer med det. Ja men va fan väljer man mig så får dem spela folkmusik då! Så jag 

har väll lugnat ner mig lite ... Det går inte att undervisa med förstoringsglas och 

skalpell. 
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Han tror att det är väldigt få lärare som verkligen vet vad som är viktigast att jobba 

med ”just nu” för varje elev och att de sedan ger sig på det och får eleven att vilja öva 

på just det momentet. 

Kalle: Om man har en elev som har något problem med stråken, gör något med 

stråken då! Det är inte så himla noga. Övar man på korta stråk, så blir eleven 

garanterat bra på att spela långa stråk också … Det är inte så himla noga! 

Maja Säger att det som har varit hennes största problem med sin undervisning är att 

hon “vill” för mycket. Vilket gör det svårt för henne att få tiden att räcka till. Därför 

har hon försökt att använda färre moment och i stället få ut mer av de moment som 

hon väljer att göra på lektionen. 

Maja: Jag har fått med lite av Jonny Soling, för han säger att kroppen är fiolens 

resonanslåda och tillsammans med fiolen så lyckas man få fram en stor ton och 

utifrån det och utifrån att jag själv fick väldigt ont i min utbildning av att spela 

mycket. Och mitt intresse för dansen och musikens koppling så är jag jättenoga med 

kroppen. 

Maja tillägger att det hon även känner är viktigt för henne i en undervisningssituation 

är att skapa en positiv stämning. Hon tycker det är viktigt att ge ”feedback” till 

eleverna för att stärka deras självkänsla. Att eleverna tycker att det är kul att spela 

fiol, att de får musicera och att jag kan möta elevens önskemål. Inte att de ska bli 

jättebra på att spela fiol, säger Maja. 

Kerstin berättar att en del elever genom åren har tyckt att hon har ställt för höga krav. 

Därför försöker hon att hela tiden hitta en balansgång. Att varken kräva för mycket 

eller för lite. Hon tror också att hennes undervisning är tydligare i dag än vad den var 

för 10 år sedan. Att eleverna tydligt vet vad de ska jobba med hemma. Kerstin 

undervisar i både klassisk fiol och folkmusikfiol. För henne är de två olika genrerna 

som två olika dialekter. Att de olika stilarna kräver olika egenskaper och färdigheter.  

Kerstin: Om du spelar folkmusik så kanske du får bestämma dig för att nu ska jag 

spela den här etyden som en polska, och då sitter det i stråken … om du ska spela den 

som en klassisk etyd så är det fram med data, notprogrammet, spela som en robot 

brukar jag tänka … folkmusiker har ju sin naturliga funktion genom dansen och då 

ska man ju spela svängigt, dansant. Och det kan ju också se olika ut. 
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6.5 Resultatsammanfattning   

Här har jag valt att ta upp de moment som informanterna lägger stor vikt vid i sin 

undervisning. Vissa informanter får större plats än andra i min sammanfattning, detta 

på grund av att vissa gav mer utförliga och tydliga svar än andra. 

Informanterna undervisar i folkmusik där eleverna lär sig genom att lyssna och härma. 

Informanterna kompletterar även med material som de har fått från olika spelmän, 

lärare, olika spelböcker och skivor. Tre av fem använder material från olika böcker 

och klassiska violinskolor, benämnda som ”Små låtar för små stråkar”, ”Violinisten”, 

”Suzuki” och ”Jöneteg”. Informanterna tycker det är viktigt att eleverna tycker det är 

kul att spela. Därför brukar två utgå från vad deras elever vill spela. Två av de andra 

informanter låter eleverna komma med förslag på vad de vill spela. Men 

informanterna väljer till största del den repertoar som de vill arbeta med när de 

undervisar. Kalle tycker det är viktigt att han själv gillar den musik som han 

undervisar i. Han menar att om han tycker det är kul så smittar det av sig på eleverna. 

Men Kalle vill vara flexibel och försöker därför anpassar sig mycket till varje elev. 

Kerstin är ensam om att regelbundet undervisa i både folkmusik och klassisk musik. 

Hon hade funderingar på att göra en egen fiolskola. Hon släppte dock den tanken 

eftersom hon var rädd för att det skulle begränsa hennes undervisning då hon menar 

att alla elever är olika. Micke nämner att han har Jonny Soling som förebild, just för 

hans genomtänkta och välarbetade metod och material. Micke berättar också att Jonny 

Soling har plockat filosofier och material från de olika klassiska fiolskolorna som 

exempelvis Suzuki, Paul Rolland och Kato Havas, som han sedan har gjort en egen 

fiolskola av och därefter använt i folkmusikundervisningen. Maja nämner Jonny 

Soling som inspiration just för hur han arbetar med musikalisk teknik, det vill säga 

hur man jobbar med framförandet av musiken, vilken känsla, uttryck eller akustik 

man befinner sig i. Hon har även fått inspiration av hur man lägger upp en lektion. 

Maja använder en noga genomtänkt lektionsplanering där det finns många moment 

som alltid återkommer under varje lektion. Både med nybörjare och med de elever 

som har kommit lite längre. Med de elever som har spelat längre brukar hon dela upp 

lektionen i olika delar. Kroppslig uppvärmning, instrumental uppvärmning, teknik 

och musikalisk teknik. Hon använder ofta CD-skivor som eleverna får spela till. Hon 
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tycker att det har fungerat bra eftersom eleverna fått en tydligare bild av tempot på de 

låtar som de ska spela. Hon menar även att det blir roligare för eleverna att öva 

hemma om de kan spela till skivan. Maja lägger stor vikt vid kroppslig uppvärmning 

och ergonomi. Hon tycker det är viktigt att förhållandet mellan kropp och fiol känns 

naturligt och avspänt. Hon anser att det är viktigt att ha med kroppen i sitt 

musicerande. Detta känner hon är viktigt just för att hon själv hade ont under sin 

studietid. 

Fyra av fem informanter säger att de ibland börjar med uppvärmning i någon form. 

Det kan bli att eleven får öva upp stråkhanden med någon övning, en skala för 

vänsterhanden, en gammal låt som eleven själv får välja. Alla informanter utgår från 

det melodiska materialet när det jobbar tekniskt med sina elever. Ibland kan de också 

lägga till små teknikövningar om det finns delar i stycket eller låten som är extra 

svåra. Det kan vara olika typer av stråkövningar, rytmmönster, skalor, 

fingersättningar och så vidare. Maja och Kerstin brukar använda sig av olika 

teknikövningar i större utsträckning än de övriga informanterna. Maja har även 15 

minuters teknikpass under varje lektion med de elever som har spelat lite längre. 

Kalle säger att han inte har någon bestämd form som han följer. För honom passar det 

bättre att hela tiden utgå från varje elev och den situation som uppstår i stunden. Han 

använder sällan teknikövningar utan utgår främst från det melodiska materialet. 

Charlotte har få elever individuellt. Hon har större erfarenhet med grupp 

undervisning. Men även där brukar hon arbeta med rytmmönster, skalor och det 

melodiska materialet. 

Något som är bland det viktigaste för alla informanter är att eleverna får musicera på 

lektionerna. De tycker det är viktigt att eleverna tycker det är kul och att de får känna 

att de får vara med och skapa musik och därav lust till att spela.  Men för att nå dit gör 

informanterna olika. Charlotte menar att det bästa sättet att snabbt nå fram till 

musiken är att lära ut på gehör. Då slipper man de extra momenten såsom noter eller 

förövningar. Kanske är det därför alla informanter i första hand utgår från 

gehörsbaserad undervisning? Kerstin låter sina elever få välja själva vad dem vill 

spela i slutet av lektionen om det finns tid över. Micke låter ofta eleverna själva få 

välja vilken musik de vill spela utöver det folkmusikmaterial som han använder sig 

av. Speciellt de elever som inte är särskilt intresserade av fiol. Maja ger sina elever 
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positiv ”feed back” för att stärka deras självförtroende och motivation. Kalle bygger 

undervisningen efter varje individ och utgår från gehörsbaserad undervisning. 

  

  



 29 

7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Här följer en kort diskussion kring metodvalet och informanterna. 

7.1.1 Urval och antal informanter 

Jag valde fem informanter med olika lång arbetslivserfarenhet som fiollärare i 

folkmusik. Jag var noga med att välja olika åldrar och kön för att se om detta påverkat 

deras sätt att undervisa. Dock har skillnader i undervisningssätt med tanke på ålder 

och kön inte varit så tydliga. Därför har jag valt att inte diskutera detta. 

Om jag hade intervjuat fiollärare med förankring i den klassiska traditionen så hade 

jag eventuellt fått svar på frågor som berört informanternas egna tankar kring sin 

klassiska undervisning, vilket i sin tur hade kunna ge en bredare information i 

undersökningen. Arbetet hade också kunnat ge en tydligare bild av de olika genrernas 

sätt att undervisa. Men eftersom jag inte har intervjuat fiollärare med klassisk 

förankring så har detta lett till en viss obalans i resultatet. Så som arbetet ser ut nu gör 

jag istället jämförelser mellan informanternas syn på sin egen undervisning och några 

klassiska metoder. 

Att jag är bekant med fyra av informanterna kan även ha betydelse i hur de svarar. 

Kanske svarar de ärligt på frågorna för att de känner ett visst förtroende till mig eller 

så säger de det som de tror att jag vill höra för att de inte vill utge sig för att vara 

exempelvis ostrukturerade eller oengagerade. 

7.1.2 Tolkning av frågor och svar  

Det är viktigt att notera att svaren inte visar hur informanterna arbetar utan hur de 

säger att de arbetar. Informanterna reagerade olika på de intervjufrågor jag ställde. En 

del uppfattade frågorna som stora och svåra att svara på. Jag försökte därför förtydliga 

dem genom att ställa några följdfrågor som tycktes fungera i några av fallen. Eftersom 

jag valde att göra en kvalitativ intervju var jag väldigt noga med att inte ställa allt för 

ledande frågor. Detta upplever jag har försvårat min undersökning då jag inte har fått 

de svar jag varit ute efter av en del informanter. Det ledde till att jag ibland hade 

svårare att analysera deras svar och pålitlighet i undersökningen. Kanske hade 

informationen blivit tydligare om jag använt metoden strukturerad intervju. Dock är 
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det svårt med en strukturerad intervju att få mer djupgående svar. Att intervjuerna 

gjordes per telefon tror jag också kan ha påverkat informanterna och deras sätt att 

svara på frågorna eftersom man då förlorar viktiga aspekter i form av kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. 

Under arbetets gång har jag upptäckt att mitt bakgrundsmaterial kunde varit mer 

omfattande innan jag börjat med mina intervjuer. Om jag hade undersökt vilka 

moment de klassiska metoderna lägger vikt vid så hade frågorna kunnat bli tydligare 

och få större anknytning till syftet. Fyra av informanterna har därför inte kunnat ge 

mig de tydliga och utförliga svar som jag önskat. Jag hoppades att svaren skulle vara 

mer detaljerade för att lättare kunna ställa de olika svaren mot varandra och mot de 

klassiska fiolskolorna. Något jag också önskat fått förtydligat är varför informanterna 

undervisar som de gör, vilket framgår tydligare inom de klassiska metoderna.  

7.2 Resultatdiskussion  

Här diskuterar jag de moment informanterna lägger vikt vid och varför. Jag kommer 

även att jämföra informanternas svar mot de klassiska fiolskolorna ovan samt om 

informanternas utbildning och musikaliska bakgrund påverkar deras undervisning.  

7.2.1 Folkligt eller klassiskt? 

Informanterna har studerat vid samma folkhögskola fast vid olika tillfällen. Vid denna 

folkhögskola har två av informanterna mött Jonny Soling, vars undervisning, 

åtminstone enligt informanterna, baseras på de tidigare nämnda violinskolorna. 

Därefter har informanterna studerat vid en musikhögskola, där de fick ta del av 

klassisk musikundervisning och metodik utöver deras ordinarie 

folkmusikundervisning. Denna information har jag fått från informanterna själva. 

Jag drar slutsatsen att den undervisning informanterna har fått kan ha ökat 

informanternas kunskap om klassiska violinskolor och dess metoder. Detta kan ha lett 

till att de blivit inspirerade av den klassiska musikens undervisningsmetoder. 

Resultatet visar att många av informanterna använder dessa klassiskt baserade 

metoder där man i tidiga åldrar spelar på gehör och i grupp. 

Att informanterna utgår från gehörsbaserad undervisning visste jag redan. Enligt den 

folkliga traditionen bygger undervisningen och spelet i folkmusik mycket på muntlig 

förmedling (Ling, 1989). Det visar sig också i flera av informanternas svar att 
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undervisningen främst utgår från gehörsspel. Att många av informanterna använde 

skalor, etyder, övningar och ett klassiskt material i den utsträckningen som de gjorde 

var dock mindre väntat. 

Varför går musiklärarna ifrån sin folkliga tradition? Möjligt är att det beror på att 

lärarna arbetar på musik- och kulturskolor där det mer eller mindre förväntas av dem 

att de skall kunna undervisa i de olika genrerna.  

Kunze (2007) berättar att det har debatterats om huruvida folkmusiken har påverkats 

av att den nu mera förekommer på institutioner, det vill säga musikhögskolor samt 

musik- och kulturskolor, där den klassiska traditionen har varit mest dominerad. 

Kunze (2007) refererar till Björkman som anser att det är problematiskt att införa den 

folkmusikaliska traditionen till en miljö som domineras av den klassiska traditionen. 

Björkman anser att man där utgår från den klassiska traditionen som norm och 

därmed inte värderar folkmusikens kvaliteter som likvärdiga. Kanske är det därför 

som många av folkmusiklärarna använder sig av klassiska metoder samt material just 

för att bli accepterade och för att höja statusen för den folkmusikaliska traditionen.  

Det går att läsa i Ling (1989) att spelmän i början av 1800-talet tog del av Leopold 

Mozarts och Francessco Geminians violinskolor, vilket betyder att folkmusiker har 

tagit del av klassiska violinskolor långt innan folkmusiken förekom på olika 

institutioner. Kanske använde spelmännen det klassiska materialet för att förbättra sitt 

tekniska spel genom att finna tydliga instruktioner och tillvägagångssätt i 

violinskolornas material. Kanske är det också därför många folkmusiklärare idag 

använder sig av klassiska metoder i sin undervisning, just för att förbättra 

speltekniken, men att de då överför de klassiska teknikövningarna till en mer 

folkmusikalisk spelteknik och uttryck.  

I resultatet nämner Kerstin att hon använder etyder i sin undervisning. 

Kerstin: Om du spelar folkmusik så kanske du får bestämma dig för att nu ska jag 

spela den här etyden som en polska och då sitter det i stråken.  

Detta tyder på att man använder sig av teknikövningar, men i syfte att odla en teknik 

som passar den folkmusikaliska karaktären. 
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En annan informant påpekar de speltekniska skillnaderna mellan de klassiska 

traditionerna och folkmusiktraditionerna. 

Micke: Man jobbar ju annorlunda med stråken, det måste jag nog säga att man gör. 

Och att man använder ett annat stråktryck, andra betoningar och man använder en 

annan stråkdisponering. Ett annat kontaktställe och en annan tonbildning och så. På 

det sättet är det en annan teknik som man vill odla. Och då har man liksom hittat sina 

egna övningar för det. 

Det går att läsa i Kunze (2007) att man inom forskarvärlden anser att folkmusik och 

klassisk musik inte är varandras motsatser, utan snarare har inspirerats av varandra 

under historiens gång. Kunze berättar också att den klassiska traditionen och den 

folkliga traditionen verkat inom olika sociala skikt, men att det har funnits en 

samverkan mellan de olika traditionerna och dess tonsättare. 

Alla informanter använder material och idéer från klassiska violinmetoder. Dock 

tycks de flesta informanter först och främst bygga sin undervisning på den folkliga 

traditionen, där de utgår från gehöret.  

I resultatet framgår det att Kerstin undervisar i både klassisk och folkig tradition. 

Däremot är det inte lika tydligt hur eller om hon skiljer på sin undervisning beroende 

på vilken genrer som hon undervisar i, men hon säger att den klassiska och folkliga 

traditionen är som två olika dialekter och att de två olika stilarna kräver olika 

egenskaper och färdigheter. Hon fortsätter att berätta att folkmusiken har sin naturliga 

funktion genom dansen och att man då ska spela ”svängigt”. Hon ger två exempel för 

att beskriva de stilistiska skillnaderna mellan genrerna: 

Kerstin: Om du spelar folkmusik så kanske du får bestämma dig för att nu ska jag 

spela den här etyden som en polska, och då sitter det i stråken … om du ska spela den 

som en klassisk etyd så är det fram med data, notprogrammet, spela som en robot 

brukar jag tänka … folkmusiker har ju sin naturliga funktion genom dansen och då 

ska man ju spela svängigt, dansant. Och det kan ju också se olika ut. 

Detta kan vara en beskrivning av hur hon skiljer på sin undervisning beroende på 

genrer och att undervisningen i övrigt kanske är lika oavsett om hon undervisar i 

klassisk eller folklig tradition. 
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Det finns en informant vid namn Kalle som tycks ha valt bort användandet av 

klassiska metoder. När han svarar på frågan: ”har din undervisning förändrats genom 

åren”, så berättar Kalle att han i början av sin karriär ville få med många moment i sin 

undervisning. Han ville lära ut klassisk och folkmusik samtidigt som han ville lära 

sina elever att både spela på gehör och efter noter. 

Kalle: Va man skulle vara duktig liksom. Och sen så inser jag det att alla som har 

spelat förr har ju fått spela klassiskt. Väljer man fiol så får man spela klassiskt, det är 

inte mer med det. Ja men va fan väljer man mig så får dem spela folkmusik då! Så jag 

har väll lugnat ner mig lite ... Det går inte att undervisa med förstoringsglas och 

skalpell. 

Att Kalle väljer att undervisa i en mer traditionell folkmusik undervisning än de 

övriga informanterna kan bero på olika saker. Kanske att man som han säger alltid har 

fått börja spela klassisk musik på fiol tidigare, det vill säga innan folkmusiken 

förekom på olika institutioner och att han därför tycker det är självklart att man lika 

gärna kan lära sig spela folkmusik som utövare. Det kanske också grundar sig på att 

han vill bevara den folkliga traditionen som han trots allt själv blev undervisad i när 

han först lärde sig att spela fiol. Det kan också bero på att man ofta som lärare vid 

musik och kulturskolor har många elever i veckan och därför har en begränsad tid 

med sina elever. Därför kan det vara så att man som pedagog väljer bort vissa 

moment som inte hinns med och istället väljer man de moment som man som lärare 

själv tycker är viktigast i sin undervisning. 

7.2.2 Skillnader och likheter 

Det finns många likheter men också flera skillnader mellan de klassiska 

violinskolorna och musiklärarnas syn på sin egen undervisning. Nedan har jag spaltat 

några nyckelord som har utkristalliserat sig inom intervjusvaren och de klassiska 

violinskolorna.
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Material  

Alla informanterna utgår från det melodiska materialet i undervisningen. Om det 

uppstår svårigheter i någon låt eller något stycke så plockar de ut det momentet och 

jobbar med det specifikt. De använder också en del övningar som kan anknyta till 

materialet, till exempel någon stråkövning, skala eller rytmmönster.  

Informanternas sätt att utgå från det melodiska materialet förekommer även i 

Suzukimetoden (Suzuki, 1977). Men då är materialet istället klassisk musik och 

tanken är att eleverna övar mer om de vet vilket stycke som kommer efter det aktuella 

stycket. Suzuki har även olika förövningar i sitt undervisningsmaterial som relaterar 

till det melodiska materialet. 

Jag får inte fram varför informanterna utgår från det melodiska materialet när de 

jobbar med teknik. En informant nämner dock att hon tycker detta sätt att undervisa 

gör det lättare att nå fram till musicerandet under lektionen, vilket hon anser vara 

viktigt i sin undervisning. Alla informanter nämner vikten vid att nå fram till musiken 
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i deras undervisning. Kanske är det därför de övriga informanterna också utgår från 

det melodiska materialet.  

Anderzon (refererad i Andersson, 2008) nämner att musiken är det viktigaste i hans 

undervisning. Därför utgår han från materialet. Om det sedan uppstår svårigheter i 

låten så jobbar han med det jämsides med musiken.  

Det framgår inte tydligt i de klassiska metoderna om hur de förhåller sig till 

musicerande och spelglädje, men dessa tankar kring musik kan även finnas inom 

klassisk undervisning. Havas (i Perkins, 1993) nämner att det är viktigt att eleverna 

har en fysisk, mental och andlig ballans i sitt fiolspel. Hon nämner även att det är 

viktigt att eleverna har ett självförtroende till sin egen förmåga. 

Suzuki (1977) nämner även att det är viktigt att elever växer upp i en positiv miljö 

med uppmuntran för att de på bästa sätt skall kunna utvecklas som musiker. Kanske är 

det så att folkmusiker har fördomar kring klassisk undervisning då Anderzon 

(refererad i Andersson, 2008) säger att man inom den klassiska undervisningen 

strävar efter perfektion och att man är fixerad av teknik, vilket han tror påverkar 

elever negativt. Men det tycks inte vara någon stor skillnad mellan informanternas 

undervisning och de nämnda violinmetoderna då många av informanternas moment 

även finns i de klassiska metoderna. 

Gehör och motivation  

Alla informanterna tycker det är viktigt att eleverna känner att det är kul att spela och 

att de får musicera på lektionen.  Många av informanterna låter eleverna välja vad de 

vill spela i hopp om att de blir mer motiverade till att spela. En informant nämner att 

hon ger ”feed back” för att eleverna ska bli mer motiverade. En informant säger att 

det bästa sättet att komma fram till musiken i undervisningen är genom att utgå från 

gehörsbaserad undervisning eftersom man då slipper de extra momenten så som noter 

eller förövningar.  

Suzuki, Rolland och Havas (refererade i Perkins, 1993) använder även gehörsbaserad 

undervisning de första månaderna då eleverna lär sig att hålla instrument och stråke, 

men då i syfte att utesluta onödiga moment för att göra det lättare för eleven att 

utveckla en grundläggande teknik. Men detta behöver givetvis inte utesluta att 

folkmusiker använder gehörsundervisning av samma anledning som de klassiska 
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metoderna och vice versa. Likheterna mellan informanternas undervisning och 

violinskolorna när det gäller gehörs undervisning är att inlärningen sker via gehör när 

eleverna är nybörjare. 

Progression  

De klassiska metoderna bygger på att eleverna får en jämn och konstant progression 

där avsikten är att bli bra på att spela fiol. Det framgår i resultatet att informanterna 

använder skalor, etyder och olika övningar. De gör det för att utveckla elevernas 

instrumentala teknik, vilket är en form av progressionstänkande. 

En informant berättar att det finns många låtar inom den folkmusikaliska traditionen 

som kan användas med ett syfte för progression, men han tycker att det är viktigt att 

musik får vara musik för elever i alla åldrar. Kanske är skillnaden mellan klassisk och 

folklig tradition att folkmusiken lägger störst vikt vid musicerande och spelglädje, 

medan den klassiska i första hand inriktar sig på en teknisk utveckling i 

undervisningen. Informanterna tyckte även att det var viktigt att eleverna tyckte det 

var kul att spela. Kanske kan den klassiska traditionens progressionstänkande medföra 

att elevernas självförtroende och motivation till att spela stärks genom att de hela 

tiden utvecklas. Eller så är det kanske som Edward (i Andersson, 2008b) påstår att 

den klassiska undervisningens strävan efter perfektion påverkar eleverna negativt.  

Inspiration/ förebild – musikalisk teknik 

Micke och Maja nämner Jonny Soling som en stor förebild för hur man strukturerar 

en lektion, det vill säga att lektionen har samma mönster som eleverna ska arbeta efter 

hemma. Maja nämner även att hon fått inspiration av Jonny för hans sätt att jobba 

med musikalisk teknik. Micke berättar att Jonny i sin tur fått inspiration av Suzuki, 

Rolland och Havas och att han har använt moment ur deras metoder som sedan 

applicerats i hans egen folkmusikundervisning.  

När det gäller musikalisk teknik så tycks det komma från Kato Havas, som har stort 

fokus på uttryck och förmedling mellan musiker och publik. Hon jobbar också med 

sina elever för att de skall uppnå en förmåga att kunna uttrycka sig genom sitt spel. 
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Ergonomi   

Ergonomi är något som Rolland och Havas (i Perkins 1993) lägger stor vikt vid. 

Rolland menar att man skall utgå från kroppens naturliga rörelsemönster. Rörelserna 

skall vara synkroniserade med kroppens ”inre balans”. Han hävdar att man inom den 

traditionella undervisningen lägger störst vikt vid separata teknikövningar där 

kroppens naturliga rörelsemönster ofta glöms bort. Han nämner också att det är viktigt 

att fiolhållningen är bra.  Fiolen bör hållas välbalanserad mellan käkben, tumme och 

fingrar för att frigöra eleven i sitt musicerande.  

När Havas (i Perkins 1993) började sin undervisning i England upptäckte hon att 

eleverna hade fysiska spänningar och svårigheter i sitt fiolspel. Detta ledde till att hon 

utvecklade sin metod som bygger på ”inside - outside”, det vill säga att man som 

musiker måste få det fysiska, mentala och andliga i fiolspelet att fungera för att sedan 

kunna ge uttryck för musik.  

Maja nämner även vikten av ergonomi, förhållandet mellan kropp och instrument 

samt kroppslig uppvärmning. Detta har hon dels fått från folkmusikpedagogen Jonny 

som menar på att kroppen är fiolens resonanslåda, men även för att hon har egen 

erfarenhet av spänningar och smärta vid fiolspel. Charlotte jobbar ibland med 

fiolhållning i sin gruppundervisning. 

Det framgår inte lika tydligt av de övriga informanterna huruvida de förhåller sig till 

musikalisk teknik, lektionsmönster och ergonomi.  

Alla barn kan lära sig spela fiol 

Suzuki (1977) säger att alla barn kan lära sig att spela fiol, men för att det ska vara 

möjligt måste eleverna fostras i en uppmuntrande och musikalisk miljö.  

Edward (i Andersson, 2008b) säger att man sällan talar om begåvade eller obegåvade 

elever inom folkmusikundervisningen. Istället utgår man ifrån att alla kan lära sig 

spela och ha glädje av musiken. Han poängterar dock att alla inte kan bli bäst.  

Det finns stora likheter mellan Suzukis tankar och Edwards tankar. Kanske är dessa 

tankar något som finns hos alla folkmusiker. Skillnaden tycks vara att man kan börja 

spela i vilken ålder man vill inom folkmusiktraditionen, medan man i Suzukimetoden 

har ett större syfte att få fram ”duktiga” musiker genom att träna eleverna i tidig ålder. 
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Suzukis (1977) syfte med tidig träning kan tänkas utpeka Suzukmetoden till att ha ett 

mer så kallat elitistiskt tänkande kring musik, till skillnad från den folkliga traditionen 

som lägger större fokus på att musicera och spela tillsammans (Olsson, 2005). 

Det framgår inte hur de övriga informanterna eller metoderna förhåller sig till sina 

elevers begåvning eller mindre begåvning. 

Gruppundervisning  

De klassiska fiolmetoderna använder sig av gruppundervisning. Syftet med 

gruppundervisningen kan dock variera.  

Suzuki (1977) använder gruppundervisning genom att blanda elever som har kommit 

olika långt och i syfte att skapa motivation för eleverna. Perkins (1993) skriver att i 

Havas undervisning ingår att eleverna skall observera varandras lektioner i syfte att 

minska elevernas jämförelse mellan varandra. Jämförelser elever emellan anser hon 

vara kontraproduktivt. Hon vill istället att eleverna genom observationerna ska få det 

lättare att framföra sin musik framför publik. Rolland använder gruppundervisning 

eftersom han anser att det kan utveckla eleverna lika mycket som enskild 

undervisning. 

Kunze (2007) berättar att man inom den folkliga traditionen har stort fokus på 

musikens sociala funktion, det vill säga att man spelar tillsammans i grupp och ofta 

till dans. 

I resultatet framgår det att tre informanter har erfarenhet av gruppundervisning. Om 

de övriga informanterna har jobbat med gruppundervisning framgår inte, men som 

Kunze (2007) nämner ovan så finns det kanske en stor möjlighet till att även de övriga 

informanterna är delaktiga i någon form av gruppundervisning. 

7.3 Slutsats 

På frågan om fiolpedagogerna använder sig av klassisk eller folklig tradition. Så är 

min slutsats att informanterna utgår från sin folkliga tradition och kompletterar med 

olika moment som finns i de klassiska metoderna. 

Jag ser det inte som att jag har kommit fram till några nya perspektiv eller 

infallsvinklar i folkmusikundervisningen. Jag ser istället många likheter mellan 
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informanternas undervisning och de klassiska metoderna. Momentens syfte kan dock 

variera. 

 

Ett exempel på detta är att de klassiska metoderna använder gehörsbaserad 

undervisning under den tid då eleverna lär sig att behärska instrumentet och dess 

grundteknik därefter införs noter i undervisningen. I folkmusikundervisningen 

används gehörsundervisning i alla åldrar, oavsett vilken nivå de befinner sig på. En av 

informanterna tycker att man lättare når fram till musicerandet om man utgår från 

gehör. 

Något som jag tycker är utmärkande hos alla informanter är att de tycker det är viktigt 

att eleverna tycker det är kul att spela fiol och musicera. Detta behöver nödvändigtvis 

inte vara något som är specifikt för folkmusikundervisningen. Kanske hade även 

lärare med klassisk bakgrund betonat vikten av lustfylldhet till att musicera i deras 

undervisning. 

Om jag hade fått chansen att göra mitt arbete igen så hade jag försökt att forma ett 

tydligare syfte och skaffat mer bakgrundsinformation som har större anknytning till 

ämnet, innan jag börjat med att göra intervjuer. 

Hade jag även intervjuat fem fiollärare med klassisk förankring så hade jag lättare 

kunnat ställa deras personliga åsikter mot informanterna med folkmusikalisk tradition 

vilket hade lett till en bredare bas i mitt arbete. 

Jag skulle också kunna tänka mig att undersöka om det är skillnad på hur fiollärare 

med förankring i folkligtradition med respektive utan en musiklärarutbildning 

undervisar. 
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