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Sammanfattning 
 
 
Titel: Från träsko till lacksko  
En studie om folkmusikaliskt lärande innanför och utanför musikutbildningar 
Title in English: From clog to dress shoe  
A study of folk musical learning within and outside music education 
 
 
Denna uppsats behandlar frågor såsom vad som kännetecknar lärande av folkmusik i en 
institutionell och en icke-institutionell miljö samt vad som händer när folkmusik träder in i 
musikutbildningar. Vad är det som påverkar låtförmedlingen i de olika miljöerna? 
Undersökningen har sin utgångspunkt i observationer och intervjuer med representanter från 
en institutionell respektive icke-institutionell miljö där vi har försökt att ta reda på upplevelser 
av miljön, stämning, roller och prestationer. 
  
Slutsatsen av undersökningen är att de två förmedlingssituationerna är mycket lika men att 
intentionerna skiljer sig. I den institutionella miljön är utgångspunkten att lära sig att spela 
och det finns en nyttoaspekt i lärandet av låtar där syftet är att på lång sikt utvecklas inom 
folkmusik i stort. Inom skolan finns ett ”läxtänkande” där studenten bär ansvar för att utanför 
lektionerna öva på låtarna och att även där göra sin egen musikaliska tolkning av dessa. I 
miljöer utanför skolan handlar musicerandet i högre grad om lust och att ha roligt i stunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: folkmusik, institutionell, icke-institutionell, formell, informell, 
folkmusikutbildning. 
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INLEDNING 
 
 
Sara och folkmusiken 
 
 
Mina första minnen av folkmusik utspelar sig på en dammig och varm loge på småländska 
landsbygden. Jag sitter på golvet och ser dansande fötter trampa förbi mig. Musiken spelas 
allt avlägsnare för mig. Jag slutar ögonen och somnar in, tryggt infamnad av musiken och 
människorna runt omkring mig.  
 
Jag lyssnade på folkmusik långt innan jag själv började spela och sjunga. Den fanns alltid 
omkring mig som barn och det var lika naturligt som oundvikligt för mig att småningom själv 
börja musicera. När jag började spela folkmusik på min tvärflöjt sågs det som självklart att 
det skulle ske i miljöer utanför skolan. Musiken jag spelade för lärare i kulturskolor ingick i 
någon slags skolrepertoar och i takt med att jag utvecklades blev det alltmer klassisk musik 
som låg i förgrunden. Den klassiska musiken har följt mig genom alla musikutbildningar 
medan folkmusikutövandet för mig alltid har varit något som ägt rum utanför skolan. Jag 
undrar hur det påverkar min syn på folkmusik och mitt utövande av den. Kanske hade det 
varit skillnad om mitt lärande och utövande av folkmusik ägt rum innanför skolans väggar. 
 
 
 
Olle funderar 
 
 
Kontakten med folkmusiken har alltid varit ett naturligt inslag i min uppväxt då min mor 
spelade och trallade låtar från Orsa. På ett omedvetet sätt har det präglat min uppfattning om 
sväng, rytm och tonhöjd när jag själv utövar folkmusik på min fiol. När jag ville fördjupa mig 
inom folkmusik studerade jag på en folkhögskola i ett år och märkte där att folkmusiklärandet 
skiljde sig från mina tidigare upplevelser av låtförmedling och musicerande. Det andra året på 
folkhögskolan valde jag att fokusera mer på klassisk musik eftersom jag upplevde att den 
pedagogik som fanns i skolan stämde mer in på den genren. För mig var folkmusiken något 
personligt och när jag spelade den i skolan med andra folkmusiker, som jag inte kände från 
tidigare kände jag mig obekväm. För mig är det så att relationen mellan folkmusiker är så 
viktig att det kan vara svårt att utöva folkmusik med vem som helst. 
   
 
Från landsbygd till städer 
 
 
Den svenska folkmusiken har ursprung i de traditioner som fanns när Sverige var ett 
bondesamhälle. Musiken härstammar från landsbygdens miljö och traditioner. Under 1970-
talet fick folkmusiken ett uppsving, den så kallade “folkmusikvågen”, vilket ledde till att 
människor i städer alltmer började spela den. Så småningom började den svenska folkmusiken 
träda in i musikutbildningar och överfördes från icke-institutionella sammanhang till 
institutioner och de traditioner som råder där. Vad blev skillnaden när folkmusiken gjorde 
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denna förflyttning och hur påverkar det folkmusik idag? Det kan vara intressant att fundera 
kring hur lärande och musikupplevelser påverkas av olika miljöer. 
 
Som blivande musiklärare med rötterna inom svensk traditionell folkmusik är det självklart 
att vi kommer att använda oss av folkmusik i vår egen undervisning. Därför funderar vi kring 
vad som händer när en genre på det här sättet lyfts in i skolvärlden. Det gäller inte bara 
hantverksmässiga skillnader utan även vad miljö och relationer har för påverkan på 
lärandesituationer. Vi hoppas att det kan leda till större förståelse för hur folkmusik påverkas 
av olika miljöer, sociala praktiker och traditioner. 
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BAKGRUND 
 
 
I det här kapitlet beskrivs vad som kännetecknar formella och informella lärandesituationer 
såväl allmänt som i musiksammanhang. Flera av källorna i bakgrunden utgår från rockmusik 
eftersom forskning kring lärande av musik innanför och utanför skolor ofta har lagt fokus där. 
Paralleller kan dock dras till svensk folkmusik på många plan, till exempel i hur rockmusik 
såväl som folkmusik från början är icke-institutionella genrer som lyfts in i utbildningar. I 
kapitlet presenteras också vad som kännetecknar folkmusik och lärande av den. 
Avslutningsvis beskrivs historik kring svensk folkmusik och hur den tagit sig in i olika 
utbildningar. 
 
 
Lärande av musik i formella och informella sammanhang 
 
 
Olika studier kring lärande har visat att det sammanhang lärandet sker i är av central 
betydelse. Musikutövande och lärande av musik sker i relation till omgivningen (Gullberg 
1999). Under senare decennier har fokus i pedagogisk forskning skiftat från läraren och 
dennes undervisningsmetoder till eleven, vad och hur den lär samt hur den upplever och 
uttrycker sina kunskaper (Folkestad 2006). Det nya perspektivet har medfört en breddning av 
musikpedagogisk forskning som inte längre kan baseras på antagandet om att allt lärande av 
musik sker genom metodisk exponering av musik i institutionella sammanhang. Intresset för 
att forska kring lärande av musik utanför institutioner och utan lärare har växt. Även om 
musikutbildning bara kan praktiseras i institutionaliserade sammanhang så kan 
musikpedagogisk forskning täcka in alla typer av lärande av musik oavsett var, när eller hur 
de äger rum (Folkestad 2006). I forskning talas om lärande av musik i formella och informella 
sammanhang. Dessa begrepp kan vara svåra att förstå och användningen av dem kan skilja sig 
åt. Göran Folkestad (2006) använder fyra kategorier för att förklara och definiera lärande i 
formella och informella sammanhang. Vi har översatt dessa kategorier från engelska till 
svenska. 
 
Fysisk miljö (situation) handlar om var lärandet äger rum, det vill säga innanför eller utanför 
institutionella byggnader. 
Lärandemetoder (learning style) handlar om hur lärandeprocessen går till, vilket ofta refereras 
till att formellt lärande av musik sker efter noter medan informellt lärande av musik sker på 
gehör. 
Ägandeskap (ownership) handlar om vem som äger beslutsfattandet inom didaktiska frågor 
som vad, hur, var och när. Definitionen ställer didaktisk utlärning mot självreglerande 
lärande. 
Intention (intentionality) handlar om var fokuset ligger, det vill säga mot att lära sig att spela 
eller mot att spela. Där ställs ett pedagogiskt förhållningssätt mot ett musikaliskt. 
 
Dessa kategorier kan kombineras med varandra. En kategori behöver dock inte vara formell 
eller informell för att en annan är det. Till exempel behöver inte all musik som lärs i en 
institutionell fysisk kontext läras efter noter. Kategorierna kan användas för att definiera 
precis vad vi menar när vi använder begreppen formell och informell, det vill säga ur vilken 
aspekt en situation är formell eller informell (Folkestad 2006).  
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I formella lärandesituationer är lärandeaktiviteten arrangerad och satt i ordning på förhand av 
en person som också är ledare under aktivitetens gång. Personen som tar åt sig uppgiften att 
organisera och leda måste inte vara en lärare, det kan till exempel vara en av musikerna i en 
ensemble. Den här positionen kan skifta mellan olika personer, även om den oftast tillhör 
samma person. I informella lärandesituationer är inte aktiviteten satt i ordning på förhand utan 
processen löper genom interaktion av deltagarna. Deltagandet är självvalt och frivilligt. Det 
går inte riktigt att se på lärandet som självvalt eftersom lärande i en situation egentligen inte 
kan väljas utan alltid kommer att ske vare sig intentionen till det finns eller inte (Folkestad 
2006).  
 
Folkestad menar att formell och informell inte ska ses som varandras motsatser utan snarare 
som två poler som närvarar och interagerar i de flesta lärandesituationer. Lärandesituationer 
karaktäriseras ofta av de snabba bytena som sker mellan formella och informella lärostilar. 
Det finns fördomar om att formellt lärande av musik består av klassisk musik lärd genom 
noter och att informellt lärande består av gehörslärd populärmusik. Folkestad menar att det 
musikaliska innehållet eller genren inte är det viktigaste när det gäller att bestämma vilka 
sammanhang som är formella eller informella, även om det ofta påverkar lärandemetoderna. 
Sättet att närma sig musiken är ändå viktigare (Folkestad 2006). 
 
Johan Fornäs har forskat kring rockmusik i informella sammanhang och förklarade i Rockens 
pedagogiseringsproblem (1996) hur han trodde att populärmusiken med sin lättrörlighet och 
föränderlighet skulle vara svår att ta in i trögrörliga och långsiktiga utbildningsinstitutioner. 
Det skulle vara svårt att i undervisning hantera de informella metoder som används för 
musicerande, överföring/tradering och komposition. Det kunde innebära problem när 
musikutövande som skett organiskt och spontant skulle bli institutionaliserat, formaliserat och 
byråkratiserat. Fornäs menade att musikundervisning i skolan inte kunde eller borde ersätta 
lärandet i vardagen och att rockmusik i undervisning inte skulle bli densamma, eftersom den 
då skulle vara i en annan kontext. Det fanns en uppfattning om att det skulle vara svårt att 
utveckla njutning, självutvidgning, autonomi och gruppgemenskap inom utbildningar (Fornäs 
1996). 
 
Lucy Green (2008) har forskat kring rockmusiker som lärt sig spela i informella sammanhang 
och sedan börjat undervisa inom utbildningsinstitutioner. Det visade sig att de började 
undervisa med formella och traditionella undervisningsmetoder istället för att använda de 
lärandemetoder de själva en gång hade lärt sig genom. Sociala konstruktioner kring hur en 
lärare förväntas vara och hur lärande ska gå till var så starka att de tog över deras sätt att 
undervisa. (Green 2008). Det finns traditioner kring hur utbildning ska vara där 
musikundervisning och den musik som utövas i skolan har strukturerats på ett sätt som är 
liknande andra skolämnen för att bli accepterat och få högre status (Stålhammar I: Ericson 
2002). 
 
Anna-Karin Gullberg (1999) har gjort en undersökning kring två rockgrupper som repeterat 
och spelat in en rocklåt. Den ena gruppen bestod av musikhögskolestudenter och den andra av 
ungdomar utanför någon typ av musikutbildning. Inspelningarna spelades därefter upp för 
olika lyssnargrupper som fick beskriva vad de hörde. Resultatet av hennes studie var att 
musikhögskolegruppens musik blev mer “välpolerad” och beskrevs som “typisk 
musikhögskolemusik” eller “musikhögskolans institutionaliserade musikermusik”. Den icke-
institutionella rockgruppens musik beskrevs som röjig, stökig och aggressiv. Det finns 
underliggande värderingar i litteratur och diskussioner som säger att informell betyder bra, 
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sann och autentisk medan formell betyder dålig, konstlad och tråkig (Folkestad 2006). 
Gullberg (1999) berättar om hur icke musikutbildade jazzmusiker har beskrivit musik av 
musikutbildade jazzmusiker som tråkig, polerad och med kvantitet av toner snarare än 
kvalitet. De musikutbildade musikerna beskrevs som tekniskt kunniga men att de lät lika 
varandra och inte hade personlighet i sina musikaliska uttryck. 
 
I formella lärandesituationer ligger ofta fokus hos både lärare och elever på att lära sig att 
spela musik, medan det i informella lärandesituationer ligger på att spela musik (Folkestad 
2006). Här ställs ett pedagogiskt förhållningssätt mot ett artistiskt eller musikaliskt. Att lära 
sig att spela musik är en process där instrumentet och handlingen är viktiga. Det är en 
fokuserad och medveten handling förenad med viss ansträngning. Systematik, metod, struktur 
och progression har fokus. Att spela är en aktivitet där inte instrumentet ligger i fokus utan 
istället musicerandet och det musikaliska sammanhanget. Det sker fortfarande ett lärande där 
de musikaliska kunskaperna kan förändras, men mer omedvetet (Saar 1999). 
 
Gullberg (1999) menar att en av de stora skillnaderna mellan musik i informella och formella 
sammanhang är att i skolsituationen uppmärksammas misstag och felspelande. Om syftet 
under utbildningen är att spela “rätt” kommer det att sortera bort de elever som inte har som 
yttersta mål med musiken att göra det. Green (2008) talar om hur musiker i informella 
sammanhang sinsemellan värdesätter vänskap, tolerans, delad musiksmak, engagemang, 
ansvarstagande och lyhördhet. Dessa aspekter påverkar också den musikaliska gestaltningen 
och känslan i musiken. Green menar också att ett kännetecken för informella musikaliska 
praktiker är den stora glädje som finns där och känslan av att spelandet inte är ett måste som 
en lärare tvingat på. Det finns inga läxor och inga prov, istället legitimeras lärandet av musik 
genom att den som deltar känner personlig tillfredställelse av att bara göra det. Meningen med 
aktiviteten blir lusten av att syssla med den, känslorna som musikutövandet ger, och så vidare. 
Musiker i informella sammanhang älskar vad de gör, utvecklar ofta en djup passion för musik 
och törst efter att lyssna och bli bekant med olika sorters musik. Det utesluter dock inte att det 
kan krävas ansträngning, självkontroll och disciplin här precis som i lärande av musik i 
formella sammanhang (Green 2008, Ericsson 2002). 
 
Claes Ericsson (2002) har gjort en intervjustudie om ungdomar och hur deras musikintresse 
och musikutövande ser ut i skolan och på fritiden. I formell musikundervisning läggs ofta stor 
vikt vid reproduktion och att lära sig olika musikaliska tekniker istället för att skapa nytt. 
Ungdomarna ansåg att musiklärare underlättade lärande av musik genom att organisera, 
effektivisera och disciplinera och att de främst behövdes för att hjälpa vid kognitiva eller 
tekniska problem. När det gällde interpretation, kreativitet, konstnärligt uttryck och skapande 
ansåg ungdomarna att de klarade sig bättre utan lärarhjälp. Kreativiteten kom bättre till sin 
rätt när de tillsammans med vänner eller individuellt fick bestämma själva, utan 
perfektionstänkande och hämmande lärare. I informella sammanhang var inte heller tid- och 
effektivitetsaspekter viktiga och det fanns plats för mer improvisation och utforskande. 
Ungdomarna menade att formella och informella lärandesituationer kompletterade varandra 
eftersom undervisningen gav verktyg som på fritiden kunde brukas på ett kreativt sätt. 
Ericson berättar om hur en rockgrupp med unga musiker som spelade utanför skolan såg 
skapande av musik och utvecklande av deras stil som viktigare än att bli tekniskt skickliga. 
Det kollektiva resultatet av deras musik var viktigare än att medlemmarna skulle framstå som 
kunniga musiker individuellt (Ericsson 2002). Även Fornäs (1996) hävdar att det i informella 
former av musicerande läggs fokus på kamratgruppen snarare än den enskilde individen. 
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I Ericssons intervjuer lyfte ungdomarna fram intresset som nödvändigt för musikaliskt lärande 
och de upplevde att det var viktigt att metod- och progressionstänkande inte tog överhanden. 
När lärande blir lustfyllt ökar motivationen, det blir lättare att lära sig och känslan av att 
kunna prestera skänker tillfredställelse. En låsning vid metod, progression och struktur kan 
innebära att motivationen förloras. Det finns en polaritet mellan att i musikundervisning 
fokusera faktorer som intresse, spontanitet, lust, vilja, umgänge med musik och intensiva 
musikaliska upplevelser kontra att fokusera metod, progression, struktur, planering och 
disciplin. Lärande av musik i institutioner kopplas ofta till systematik och struktur där 
medvetenhet, ansträngning, koncentration, disciplinering, självkontroll och en analytisk syn 
på musik står i fokus. Musicerande på fritiden sågs av ungdomarna som en aktivitet som 
endast innebar att ha roligt. De hade svårt att se att de kunde lära sig av denna fritidsaktivitet 
när de inte hade intentionen att göra det och det inte fanns någon närvarande lärare som 
förmedlade en på förhand bestämd kunskap (Ericsson 2002). 
 
 
 
Om traditionell folkmusik 
 
 
Begreppet folkmusik kan definieras och beskrivas på många olika sätt. Den svenska 
traditionella folkmusiken har sin grund i den musik som bondeklassen ägnade sig åt när 
Sverige var ett bondesamhälle. Då fanns en delning i vilken musik olika samhällsklasser 
spelade, lyssnade och dansade till (Lundberg & Ternhag 1996/2005). I det nutida samhället 
kan utbudet av musikgenrer ses som större, och folkmusik kännetecknas mer av hur den låter 
än av vilka som lyssnar på den. Om tonalitet, rytm eller melodik har rötter i svenska 
folkmusiktraditioner kan musiken räknas till folkmusikgenren. Jan Ling är en känd forskare 
inom svensk folkmusik som skrev mycket kring ämnet under 1960-talet och framåt. Han 
förklarar folkmusikgenren med drag som att den ofta saknar kända upphovsmän och lever 
utan noter eller uppteckningar. Från dessa regler finns det dock många undantag, särskilt i vår 
tid, när folkmusiker ofta både komponerar och noterar musik. Det finns även många 
notsamlingar där folkmusik har skrivits ner, främst i bevarande syfte. Kännetecknande för 
folkmusik är dock fortfarande att människor vanligtvis lär sig den på gehör och att den på det 
sättet sprider sig mellan individer, platser, i släkter och generationer (Ling, 1970). Att lyssna 
och härma präglar folkmusikgenren idag på samma sätt som det har gjort under hela dess 
historia. 
 
Green (2008) talar om enkulturation, det vill säga hur en människa lär sig vad hon behöver i 
den kultur hon omgivs av. Enkulturation är en grundläggande faktor som är vanlig i allt 
lärande av musik, vare sig det är formellt eller informellt. Det spelar dock en viktigare roll i 
vissa musikaliska praktiker än i andra, till exempel traditionell musik i många länder. Green 
talar om hur barn från mycket unga år inkluderas i musikaliska praktiker och att deras sätt att 
ta till sig musikaliska kunskaper påminner om hur de lär sig tala sitt modersmål. Människor 
lär sig oftast traditionell musik eller folkmusik genom enkulturation där de lyssnar, tittar och 
imiterar musik och de musikaliska praktiker som finns i den omgärdande kulturen. Green 
talar också om att det i folkmusik och traditionell musik ofta finns mästare- och 
lärlingssystem där yngre musiker får lära sig av äldre, antingen en individ eller en grupp där 
de yngre får sitta med och lära sig. De äldre musikerna fungerar då som experter och 
musikaliska förebilder som de yngre lärlingarna kan prata med, lyssna på, studera och imitera 
(Green 2008). 
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Folkmusiken inspirerades under 1970-talet av 1960-talets politiska anda 
 
 
Bengt Olsson (1993) skriver i sin avhandling om att 1960-talet var ett årtionde med 
genombrott i den kulturpolitiska diskussionen. Samhället hade tidigare stått inför stora 
förändringar såsom större produktivitet inom svenskt näringsliv. Detta medförde att det fanns 
bättre förutsättningar för statliga kulturpolitiska reformer. Förändringen av samhällets 
produktion hade medfört bättre levnadsstandard för människor. Detta ledde till andra 
utgångspunkter inom kulturella aktiviteter. Andra faktorer som var viktiga för den kulturella 
konsumtionen och utövandet var uppväxtvillkor, inkomst, arbete och bildning. Den politiska 
medvetenheten hade vuxit hos ungdomar och vuxna. I täten stod medelklassungdomen med 
ett stark vänsterpolitiskt budskap som svepte fram över Västeuropa (Olsson 1993). 
 
1970-talet var ett årtionde då olika politiska rörelser uppkom, bland annat miljörörelser som 
“gröna vågen” och progressiva rörelser där kultur, teater och musik lyftes fram på olika sätt. 
Ett världsomspännande folkmusikintresse växte fram i dessa rörelser (Eriksson 2005). I 30 år 
med folkmusik på KMH berättar Sven Ahlbäck, professor i svensk folkmusik vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm, att folkmusiken under 1970-talet var en symbol för det 
alternativa, folkliga och demokratiska musicerandet som passade in i de rörelser som fanns 
under tiden. Det blev populärt med folkmusik och genren parades även ihop med pop i band 
som Kebnekaise. Spelmännen Pers Hans, Björn Ståbi och Ole Hjort blev kända musiker bland 
dåtidens populära trubadurer. De blev även förebilder för de yngre spelmännen (Ahlbäck 
2006). 
 
Samtidigt som folkmusikvågen bredde ut sig så var idealet amatörspelmannen. Den finaste 
spelmannen ansågs vara naturbarnet eller spelmannen från urskogarna med en uråldrig 
tradition. Ahlbäck har sin folkmusiktradition från spelmannen Anton Jernberg som 
förebildade låtarna för honom. Den miljön låg långt borta från den progressiva folkmusiken 
och det demokratiska musicerandet som gällde i städerna, det vill säga att alla skulle vara med 
oavsett musikalisk nivå. I traditionen som Jernberg och Ahlbäck lärde sig spela inom rådde 
det andra normer, bland annat att det inte fanns respekt för spelmän som inte bemästrade sitt 
instrument, traditionen eller spelstilen. För Jernberg var dock ändå att vara amatörspelman 
med ett annat yrke det eftersträvansvärda. Spelmansyrket förknippade han med supande, slarv 
och ansvarslöshet. Att syssla med folkmusik som yrke var alltså ingenting självklart i 
Jernbergs miljö (Ahlbäck 2006). 
 
 
 
Röjås Jonas Eriksson - en av de första spelmännen i en institutionell miljö 
 
 
Röjås Jonas Eriksson var en fiolist och utbildningsledare inom utbildningssektorn som hade 
sina rötter i Boda som är en by i Rättviks kommun. Han hade en mycket betydande roll både 
som spelman i dåtidens allmogesamhälle och i akademiseringen av folkmusik. Röjås Jonas 
spelade låtar efter sin far Röjås Erik som i sin tur hade låttraditioner efter sin äldre bror Hans 
och Goth Olle. Röjås Jonas ville utveckla sitt fiolspel och påbörjade musikhögskolestudier vid 
Kungliga Musikaliska akademin i Stockholm för att sedan examineras som violinpedagog. 
Två år senare påbörjade han violinstudier i Amsterdam och återvände sedan till Sverige för att 
arbeta som violinpedagog på Framnäs folkhögskola (Wolf-Watz 2006). 
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Under denna period, det vill säga 1950-talet, var musiklinjen vid Framnäs folkhögskola fri 
från utomstående påverkan om hur undervisningen skulle se ut. Lärarna använde sig dock av 
en notbunden undervisning och det var inte tillåtet att spela efter gehör. Eleverna skulle enbart 
spela klassisk musik och utgå från noter. Det ansågs vara en självklarhet att den västerländska 
notbundna musiken och pedagogiken var den enda rätta vägen att gå. Röjås Jonas spelade 
däremot ofta folkmusik på festliga tillställningar, men han använde inte folkmusik i sin 
undervisning under denna tidsperiod (Brändström 2007). 
 
1961 startade Röjås Jonas Kapellsbergs musikskola som en filial till Framnäs folkhögskola. 
Även här bedrevs undervisningen med metoder grundade inom den västerländska 
konstmusiktraditionen. Den musikaliska undervisningen var centrerad till stråk- och 
blåsinstrument (Wolf-Watz 2006). Det anordnades sommar- och vinterkurser under tiden 
Röjås Jonas arbetade vid Kapellsberg. Inom dessa kurser framgick det att Röjås Jonas 
använder sig av rytmik och improvisation med inspiration från folkmusiken (Wolf-Watz 
2006). 
 
I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet gick Röjås Jonas igenom en 
personlighetsförändring. Han skiljde sig och skaffade ett meditationsrum i rektorsvillan. 
Jonny Soling, spelman och fiolpedagog på folkmusikutbildningen vid Malungs Folkhögskola, 
berättar att Röjås Jonas, som tidigare haft rykte om sig att vara tuff och hård nu hade blivit 
“en tomte, med allt gott man kan lägga in i det” (Wolf-Watz 2006). 
 
I en intervju med Arne Forsén (2006), en dåvarande elev till Röjås Jonas vid Kapellsberg 
musikskola, så framgår det att Röjås Jonas efter 1976 hade ändrat sin inställning till att 
undervisa i folkmusik och att det då ansågs som legitimt att undervisa i denna genre. Forsén 
berättar att de spelade Bodapolskor och i olika violinmetodböcker. Miljön var lugn och de var 
båda var väldigt koncentrerade. I början lärdes enkla låtar och det var fokus på stråkföring 
och ornamentik. Röjås Jonas inledde alltid med att spela låten själv och sedan härmade Forsén 
en fras i taget i ett mycket långsamt tempo. Röjås Jonas rusade aldrig förbi utan Forsén 
hängde alltid med. Forsén berättar ingående om att det var så påtagligt med den psykiska 
närvaron mellan de två. Det fanns alltid en värme och närhet, ingen kylig distans utan en 
varm respekt. Trots detta påstår Forsén att de inte blev personligt bekanta (I: Wolf-Watz 
2006). 
 
 
 
Folkmusiken träder in i en akademiserad miljö 
 
 
I början av 1970-talet bildades OMUS (organisationskommittén för högre musikutbildning) 
med uppgift att reformera den högre musikutbildningen i landet. Det gamla systemet var 
primärt inriktat på västerländsk konstmusik. OMUS ansåg att den högre musikutbildningen 
inte motsvarade dåtidens musiksamhälle och tillsatte därför kommittéer/expertgrupper för att 
utreda hur det borde se ut. De menade att det borde finnas svensk folkmusik, afro- och 
jazzmusik inom musikhögskolan (Ole Hjort 2006). 1978 startades en ny musiklärarutbildning 
med syftet att skapa en “bred pedagog” som inte skulle behärska ett instrument och genre utan 
i stället ha god överblick över många instrument och musikstilar. Högre musikutbildning 
skulle i likhet med musiksamhället i övrigt värna nyskapandet inom jazz och pop, som också 
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var musiksmaken hos majoriteten av den svenska ungdomen (Gullberg 1999). Ämnet 
improvisation infördes också i svensk musiklärarutbildning (Johansson I: Gullberg 1999).  
 
Folkmusiken förekom på kommunala musikskolor men lärdes ofta ut av musiklärare med 
västerländsk konstmusik som musikalisk bakgrund. Ole Hjort, fiolspelman och klassiskt 
utbildad violinist, arbetade under 1970-talet som klassisk violinpedagog på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Hjort hade fötterna i folkmusiktraditioner såväl som klassiska 
musiktraditioner. Han ville öppna upp ännu mer för traditionell tradering av folkmusik inom 
musikundervisning genom att ge spelmän en möjlighet att få en pedagogisk utbildning som 
var användbar på arbetsmarknaden. Inom OMUS-reformen tog han initiativ till en 
folkmusikutbildning på Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Utgångspunkten var dock 
inte lärande av folkmusik utan att verksamma spelmän genom formell kompetens skulle få 
arbeta i en musikskola på samma premisser som klassiska violinpedagoger. Grundtanken med 
utbildningen var att utbilda fler fiollärare till den då växande kommunala musikskolan. 
Studenterna studerade dock inte folkmusik utan klassisk musikhistoria och klassisk 
violinmetodik under utbildningen (Hjort 2006). Sven Ahlbäck, som var en av de första 
studenterna på denna utbildning, berättar att det på musikhögskolan var underförstått att 
folkmusik inte skulle ha del i undervisningen. Därför fanns det i informella 
folkmusiksammanhang en stor misstänksamhet mot folkmusikutbildningen. Ahlbäck berättar 
att en gammal spelman från hans hemtrakter varnat honom för att börja lära sig vibrato 
eftersom han, när han väl börjat med det, inte skulle kunna sluta (Ahlbäck 2006). 
 
 
Sammanfattning 
 
 

• Lärande av folkmusik sker traditionellt via gehör och inte noter. Folkmusik i olika 
länder kännetecknas av att lärande sker i unga år och från en omgärdande kultur där 
yngre lyssnar och imiterar de äldre.  

• Den svenska folkmusiken har traditionellt haft en funktion i den svenska 
bondekulturen och har utövats på landsbygden. Under 1970- talet bröt folkmusiken ny 
mark genom att träda in i städer och i utbildningar.  

• Lärande av musik i formella och informella sammanhang kännetecknas av olika 
faktorer, bland annat var lärandet sker, efter vilka metoder, vem som tar didaktiska 
beslut och om fokuset ligger på att spela eller lära sig att spela. 

 
 
Problemområde 
 
 
Folkmusikgenren är från början en icke-institutionell genre som på senare tid även har blivit 
institutionell. Våra tankegångar kretsar kring vilka formella respektive informella drag som 
finns i de båda sammanhangen och vad som händer med folkmusikgenren när den står mellan 
två olika traditioner. Det kan vara intressant att se hur formella och informella tankesätt 
påverkar varandra och vad som har hänt med lärande av folkmusik när det har lyfts in i 
utbildningar. Vi funderar kring hur olika situationer påverkar lärande såväl som musikalisk 
gestaltning av folkmusik. Relationer mellan människor i olika typer av låtförmedlings-
situationer kan också ha påverkan på förmedlingen av folkmusik.  
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Syfte 
 
 
Syftet är att undersöka hur förmedling av svensk folkmusik påverkas i en institutionell 
respektive en icke-institutionell situation. 
 
 
 
Frågeställningar 
 
 
Hur sker lärande av folkmusik i institutionella respektive icke-institutionella situationer? 
Hur påverkas den musikaliska gestaltningen av om situationen är institutionell respektive 
icke-institutionell? 
Hur ser relationer mellan förmedlare och mottagare ut i institutionella och icke-institutionella 
låtförmedlingssituationer? 
 
 
 
Definitioner och avgränsningar 
 
 
I enlighet med Folkestad menar vi att formella och informella fenomen kan uppstå i alla 
lärandesituationer. Därför har vi valt att istället använda begreppen institutionell och icke-
institutionell för de båda situationerna som vi har undersökt. I undersökningen har vi valt att 
benämna informanterna som förmedlare och mottagare eftersom dessa begrepp kan användas i 
både formella och informella sammanhang. Vi vill undvika begrepp som lärare och elev 
eftersom de förknippas med institutionella miljöer. 
 
Vi vill undvika ett synsätt baserat på att människor lär ut och lär in. Utlärning och inlärning är 
begrepp som kan tolkas som att kunskap är något statiskt som överförs i samma form från en 
människa till en annan. Vi utgår istället från begreppet lärande för de processer som pågår hos 
mottagaren när denne förvärvar kunskap.  
 
Vi valde att endast studera en situation av varje slag, det vill säga en institutionell och en 
icke-institutionell. Vi avgränsade oss till att studera förmedlingen av en låt i varje situation. 
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METOD 
 
 
Val av metod 
 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med observation och intervju eftersom det kan ge 
en mer detaljerad bild av ett skeende. Då passade en undersökning med få antal informanter 
och situationer bra eftersom det möjliggjorde en mer grundlig undersökning där vi både 
kunde observera och samtala med informanterna. Kvalitativa metoder ställs ofta i motsats till 
kvantitativa som är mer riktade att mäta i siffror och mängdangivelser. En kvalitativ 
undersökning är riktad till att se kvaliteter, det vill säga egenskaper eller framträdande drag 
hos olika fenomen samt att förstå och att tolka dem. Kvalitativa undersökningar kan användas 
i observation, där man kan teckna ner spontana och informella samtal i själva skedet i 
observationen (Repstad 2007). 
 
I undersökningen använde vi oss av tre olika insamlingsmaterial. Det var observation av 
situationerna genom filminspelning, informanternas spontana kommentarer till 
filminspelningarna samt anslutande kvalitativa intervjuer. 
 
Vi inspirerades av metoden stimulated recall som innebär att en informants verksamhet ljud- 
eller filminspelas. Därefter får informanten ta del av inspelningen och kommentera den 
(Haglund, 2003). Den här metoden gav oss möjlighet till större förståelse av hur 
informanterna i de två situationerna tänkte och kände. Undersökningen blev mer kvalitativ när 
vi fick en inblick i hur informanterna förstod situationen. Tillsammans med våra egna 
tolkningar av inspelningarna fick vi ett rikt material att använda i vår undersökning. 
 
Vi valde att använda oss av filminspelning som insamlingsmaterial. Keith (I: Haglund 2003) 
menar att det är svårt att motivera att använda ljudinspelning för ändamålet eftersom det inte 
skulle ge samma stimuli som om det skulle ske interaktivt under situationen. Han ställer sig 
även frågan om en stimulated recall med filminspelning helt kan återspegla det stimuli som 
fåtts i den ursprungliga situationen. Informanten kan minnas och tänka på andra saker. Keith 
menar dock att de stimuli som fås genom en filminspelning ändå kommer närmare 
ursprungssituationen än en ljudinspelning (Keith I: Haglund 2003). 
 
En kvalitativ intervju kännetecknas av att frågorna har låg grad av standardisering, vilket 
innebär att de ger informanten frihet att svara med egna ord. Syftet är att undersöka 
informantens uppfattningar om ett visst fenomen. Graden av struktureringen, det vill säga hur 
bestämd ordningsföljden på frågorna är, kan variera i en kvalitativ intervju (Patel & 
Davidsson 2003). Vi valde en låg grad av strukturering där vi hade möjlighet att ställa 
frågorna i den ordning som var mer lämplig för den ena eller den andra informanten.  
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Urval 
 
 
I vår undersökning valde vi att studera två olika låtförmedlingar; en institutionell och en icke-
institutionell. Med begreppet institutionell tänkte vi oss en lektionssituation på en 
folkmusikutbildning vid en musikhögskola. Med icke-institutionell tänkte vi oss en situation 
utanför någon skolform, till exempel på en spelmansstämma eller i hemmet. För att enklare 
kunna studera och förstå låtförmedlingen valde vi att studera situationer med bara två 
personer, det vill säga en förmedlare och en mottagare. Fokus skulle ligga på mottagaren och 
hur den agerar i och upplever situationen. När det bara skulle handla om två personer i varje 
situation blev det enklast i en hemmiljö samt under en individuell folkmusiklektion.  
 
 
 
Genomförande 
 
 
För att kunna hitta informanter i en hemmiljö ringde vi runt bland vänner och bekanta som 
fick tipsa om personer som vi inte känner eller är bekanta med. Vi fick kontakt med en kvinna 
som brukar spela folkmusik tillsammans med sin far. De blev intresserade av vår 
undersökning och ville gärna medverka i den. Vi kontaktade en musikhögskola genom att 
skicka ett e-mail till deras biträdande prefekt som i sin tur skickade vidare e-mail till alla 
studenter vid institutionen för folkmusik. En manlig student ville medverka och vi kontaktade 
även läraren och fick tillåtelse av dem båda att göra undersökningen. Eftersom vi har tillgång 
till informanternas personuppgifter kan de inte ses som anonyma (Patel & Davidsson 2003). 
Vi har dock hanterat uppgifterna om informanterna på ett konfidentiellt sätt och använder 
fiktiva namn i vårt resultat. 
 
Vi valde att inte delta vid filminspelningstillfället eftersom det kan påverka situationen. 
Informanten fick istället välja ut en låtförmedlingssituation och själv videofilma den. 
Situationen skulle bestå av en förmedling av en låt som inte mottagaren kunde sedan tidigare. 
Informanten skickade därefter filmen till oss via en server som enbart vi hade tillgång till. Vi 
tittade på filmen samt dokumenterade lärandeskedet och våra tolkningar av det. Därefter 
förberedde vi frågor kring situationen och träffade informanten för att ta del av dennes 
tolkningar av filmen. Först tittade vi tillsammans på filmen och informanten fick under tiden 
delge sina tankar kring situationen samt även stoppa uppspelningen för längre inlägg. Sedan 
gjorde vi en kortare intervju med informanten.  
 
Intervjufrågorna utformades med syftet att hålla standardiseringsgraden låg. Vi ville inte 
ställa för ledande frågor utan istället låta informanten med egna ord beskriva vad den 
upplevde och kände under situationen. Vi valde att inte ställa så många specifika frågor utan 
att istället presentera öppna ord som stämning, miljö, roller, prestation och musikalisk 
gestaltning som informanten fick beskriva sina tankar kring. Detta för att kunna få fram mer 
spontana reaktioner utifrån informantens upplevelse av filmen. 
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RESULTAT 
 
 
 
Resultatpresentation 
 
 
I det här avsnittet kommer resultatet av filmobservationerna, kommentarerna som gjordes vid 
filmuppspelningarna samt de anslutande intervjuerna att presenteras. I presentationen slås 
resultaten av de tre insamlingsmaterialen samman och presenteras i två avsnitt, ett för varje 
situation. Vi använder de fiktiva namnen Sofia och Göran på personerna i den icke-
institutionella situationen samt Niklas och Per i den institutionella.  
 
 
 
Sofia 
 
 
I filmen lär sig Sofia, ung amatörfiolspelman, en låt av sin far Göran som också han är 
amatörfiolspelman. De befinner sig i Sofias vardagsrum. Lärandet sker genom gehörsbaserad 
tradering, det vill säga att Sofia lyssnar när Göran spelar och härmar på sin fiol. När Sofia 
börjar kunna låten lägger Göran till en stämma. 
 
 
Lärande och musicerande i hemmiljö 
 
 
Sofia har sedan hon var barn spelat folkmusik tillsammans med Göran. Även om hon för vår 
undersökning konstruerat situationen och ställt fram en filmkamera säger Sofia att detta, med 
undantag för kameran, är en situation som kunde uppstått naturligt och att de spelat på detta 
sätt tillsammans många gånger förut. Sofia beskriver stämningen i situationen som väldigt 
avslappnad och “precis som vanligt”. Hon säger dock att kameran gör att hon blir lite mer 
medveten om sig själv, hur hon låter, hur hon sitter och så vidare. Sofia upplever det som 
både kul och lite plågsamt att titta på filmen efteråt och berättar att hon inte är van vid att 
studera sig själv på det här sättet: “Man spelar helt rävfel och det måste få vara så”. 
 
Sofia och Göran befinner sig i Sofias hem i ett litet rum med bokhyllor, instrument på 
väggarna och hundar som springer kring deras fötter. De sitter mittemot varandra. Sofia 
tycker att det är skönt att vara hemma hos sig eller någon annan och menar att det skulle ha 
varit skillnad om de suttit i ett kalt rum, till exempel en lektionssal. Vidare menar hon att 
stämning och spelande ändå är mest beroende av vilka som spelar tillsammans och att det 
intressanta i situationen inte är rummet utan vad som händer mellan de två. Sofia menar att 
hon och Göran har samma sätt att umgås var de än befinner sig och att det flyter in i deras 
spel. Hon berättar att spelandet är en viktig del i deras relation som far och dotter. Sofia 
upplever rollerna mellan henne och Göran som klara. Hon vill inte använda orden mästare 
och lärling men hon menar att arvet och traditionen gör antydningar till det. Sofia ser Göran 
som sin lärare och förebild i den här situationen och förklarar att han har färdigheter som hon 
vill ha. 
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Göran presenterar låten 
 
 
Göran inleder med att berätta om låtens namn, smeknamn, ursprung, historia och liknande. 
Han berättar vem som har lärt den efter vem i många led tillbaka. Göran förklarar även att det 
är en åttondelspolska och att det hörs att det är en gammal låt. Sofia kommenterar: “Här har vi 
alltså mitt arv som han nyss räknade upp. Det här är ganska vanligt i spelmanskretsar att man 
ska kunna rabbla upp hela det här.”  
 
Göran spelar låten en gång och Sofia lyssnar. Hon börjar direkt spela en annan låt som hon 
relaterar till, som låten påminner om. Han känner igen den och börjar spela på ytterligare en 
låt som den också påminner om. Göran säger: “Det är så med melodislingorna, de går igen”. 
Sofia kommenterar: “Det här är intressant när man precis ska ta de första trevande stegen i att 
lära sig en låt. Det är läskigt men på samma gång innebär stora möjligheter. Det är en 
spännande känsla.” 
 
 
Sofia lär sig 
 
 
Göran börjar spela låten igen men tar ner tempot och spelar korta fraser i taget. Först lyssnar 
Sofia på en fras, sedan spelar de samma fras tillsammans några gånger till hon i stort sett kan 
den. Därefter sätter de samman fraserna till längre fraser, för att sedan spela hela repriser. 
Enligt denna modell spelar de igenom låten. Låtförmedlingen sker i ett högt tempo där de 
snabbt går vidare till nya fraser. De spelar hela låten tillsammans några gånger. Sofia börjar 
kunna den alltmer, spelar starkare och med mer övertygelse och känsla. Göran övergår till att 
spela stämma och Sofia får leda melodin. Sofia kommenterar: “Det här brukar ju följa ett 
mönster att han lär ut låten och sen börjar det flyta och sen när jag minst anar det så drar han 
på stämman liksom och sen är vi, sen är vi klara. Sen är det nästa låt.” 
 
När stämman läggs till börjar de musicera mer tillsammans och släpper alltmer rollerna som 
mästare och lärling. De rör sig mer till musiken, spelar starkare och med mer glädje och 
lekfullhet. Sofia kommenterar: “Det händer så himla mycket med en låt när det kommer ett 
komp till. För min del, det lyfter så himla mycket, det är mycket roligare att spela.” “När 
pappa spelar stämma får man testa sina egna vingar. Då gör man musik av den litegrann”. 
 
 
Sofia och Göran anpassar sig efter varandra 
 
 
Under filmens gång anpassar sig Sofia och Göran till varandra och spelar alltmer likt 
varandra. Sofia förklarar att Göran gör väldigt mycket ornament när han spelar och att 
ornamentiken inte kommer lika naturligt för henne. När Göran lär ut låtar måste han kanske ta 
bort några drillar medan Sofia försöker göra fler drillar för att härma sin far. På det sättet 
menar Sofia att de möts på halva vägen. Göran är inte helt säker på att han spelar låten helt 
rätt och han tror att han brukar variera sig lite. Nu väljer han dock att spela den på ett visst sätt 
och lära ut den så. 
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Sofia och Göran kommer även överens om hur sekvenser i musiken fungerar och låter genom 
olika utryck, till exempel att “det låter skultigt”. Sofia frågar Göran om det är något särskilt 
stråk i en sekvens och Göran svarar “Ah, det vette fasen”. Han förklarar att stråket ska 
användas för att skapa lite mer “fjong i takten”. Sofia kommenterar: “Här kan jag tänka mig 
en stor skillnad på det akademiska som ni har spelat in och på de lite mer privata. Stråk och 
sånt, vi har snackat lite om det och ibland så får jag bra tips om här vill du nog ha ett 
uppstråk. Om alla gör det samtidigt så lyfter det taket. Det här, jag gillar det informella i det 
här.” 
 
 
Aktiv i lärandet 
 
 
Sofia är väldigt koncentrerad och fokuserad på att lära sig. Hennes blick följer Göran hela 
tiden, särskilt i början. Göran använder sig av rörelser, mestadels uppåt och neråt med fiolen 
för att betona vissa slag, toner eller rytmer. Sofia följer hans rörelser och härmar även dem 
med sin kropp och fiol. Denna rörelsehärmning sker till största del under det första 
lärandeskedet. Efterhand som hon lär sig låten och verkar uppleva att den sitter mer tar hon 
sig större friheter, både ljudligt och med egna rörelser. 
 
Sofia verkar driven att lära sig snabbt och rätt. När det går fel eller är svårt gör hon små utrop 
samtidigt som hon spelar som för att visa att hon vill göra bättre eller igen, att det är svårt, att 
hon borde kunna det eller något liknande. Sofia säger även när hon vill att de ska ta om någon 
särskild del, tar upp och diskuterar de delar som hon tycker är svårare samt tar initiativ till att 
gå vidare. Sofia upplever att hon har en aktiv roll i situationen och att hon måste vara 
koncentrerad eftersom allt går ut på att hon ska lyssna och härma. Hon tror att det är svårt att 
vara passiv vid lärandet av en låt. Hon menar att ansvaret här ligger på de båda och att den 
som lär ut också måste vara aktiv, till exempel med att bryta ner låten i fraser. Sofia tycker att 
det är stort att föra över en låt utan att skriva ner den på noter och att det är aktivt. Hon menar 
att de gör musik av låten under hela skedet och att musiken är det enda det handlar om i en 
gehörsbaserad tradition. 
 
 
Prestationer och krav 
 
 
Sofia upplevde ingen stress när hon lärde sig låten eller krav på att spela den rätt och bra, men 
det kändes skönt när hon kunde den och kunde komma till en slutsats. Sofia tycker dock att 
hon ibland har för höga krav på vad hon tycker att hon ska bli för spelman och berättar att det 
kan leda till prestationsångest hos henne. Hon förklarar att sekunderande och kompande inte 
har kommit så naturligt för henne och att hon önskar att hon också skulle kunna hoppa in och 
kompa på spelmansstämmor. Sofia ser sig själv som en relativt blyg spelman som mest spelat 
med sin far. Hon tycker inte att det är helt lätt att vara på en spelmansstämma. Samtidigt som 
det är en social miljö så kan den också vara uteslutande om man inte känner någon och inte 
kan några låtar. Därför tycker hon att det är viktigt för henne att bygga på sin låtrepertoar så 
att hon slipper vara “en bambi på hal is varje sommar”. Sofia har också en nyfikenhet inför 
folkmusikvärlden och folkmusiksverige som driver henne till att lära sig nya låtar. 
 
Sofia menar att kraven kommer från henne själv och inte från Göran, som hon upplever är 
stolt över henne och hennes färdigheter i folkmusik. Sofia förklarar att hennes far tycker att 
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det är roligt att spela i alla situationer och att hon inte tror att han vet vad prestationsångest är. 
Hon funderar på om det finns en skillnad i deras personligheter. 
 
 
 
Niklas 
 
Filmen är ett utdrag ur en filminspelning av en individuell folkmusiklektion vid en 
folkmusikutbildning på en musikhögskola. I filmen lär sig Niklas, ung gitarrstudent, en låt av 
Per som är lärare och spelar fiol. De befinner sig i ett lektionsrum på musikhögskolan. 
Lärandet sker genom gehörsbaserad tradering, där Niklas lyssnar när Per spelar och härmar på 
sitt instrument. När Niklas börjar kunna låten går de i lektionen vidare till en ny låt. 
 
 
Lärande och musicerande i skolmiljö 
 
 
Niklas och Per befinner sig i ett typiskt lektionsrum på en musikhögskola med ljudisolerade, 
relativt tomma vita och beiga väggar, whiteboardtavla, högtalare på väggarna och 
lysrörsbelysning. De sitter mittemot varandra. Niklas upplever inte att kameran påverkar 
situationen utan menar att det för honom känns som en vanlig lektion. Niklas berättar att 
lokalen inte från början är byggd för musikundervisning. Han upplever akustiken som dålig 
och att det för honom blir en positiv överraskning när han spelar samma sak på andra platser: 
“Det låter sämre än vad det gör på riktigt”. Utöver detta menar Niklas inte att han har något 
problem med skolmiljön. Han tycker att stämningen är god och att läraren är bra. Han tror att 
situationen skulle ha varit annorlunda i en icke-institutionell miljö, men han vet inte om 
förändringen skulle vara till det bättre eller sämre. Han berättar att han av praktiska skäl även 
har haft lektion hemma hos Per. Då blev situationen annorlunda, men det tror Niklas mer har 
att göra med andra faktorer som att det var under en period när Per turnerade och de inte hade 
haft möjlighet att ha så många lektioner. 
 
 
Per förevisar 
 
 
Per gör en kort muntlig presentation av låten när han säger: “När vi ändå är i Orsa kan vi ta en 
brudmarsch därifrån” (under föregående skede av lektionen har de spelat en annan Orsalåt). 
Per spelar igenom låten och Niklas lyssnar, tittar, rör sig lite till musiken och följer med 
litegrann på sitt instrument under tiden. Niklas berättar att han funderar på hur han ska 
hantera kvartstonerna i låten eftersom han har ett bandat och “inte kvarttonsvänligt” 
instrument. Han funderar över hur stor vikt i låten kvartstonerna har. Niklas tänker också på 
olika typer av frasslut som finns i svensk folkmusik, att de ofta är standardiserade och det kan 
gå att gissa sig till vad för typ av slut det ska vara. 
 
Per tar ner tempot och spelar en fras i taget. De spelar samma fras tillsammans några gånger 
och Niklas försöker härma och följa. De går vidare på samma sätt, sätter samman kortare 
fraser till längre fraser och spelar sedan hela repriser. I varje moment sker omtagningar några 
gånger för att därefter gå vidare. Tempot på låtförmedlingen är högt och Per driver på genom 
att gå vidare med nya fraser i låten. Niklas kommenterar: 
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När man repar samma repris och samma fras såhär, mycket samma sak hela tiden, så är det, det 
var bara en reflektion att det är kul när läraren bestämmer att “amen nu börjar vi köra den här 
delen fast lite fortare”. Så brukar i alla fall alltid Per göra att när han upplever att “amen nu är det 
på g” då väljer han att “då spelar jag lite fortare nu”. 
 

Per tar de mesta musikaliska initiativen, vilket bland annat märks i att han bestämmer när en 
fras ska börja och Niklas följer kort därefter. Per är säker på hur låten ska spelas och visar 
väldigt tydligt och rytmiskt när han förevisar samt när de spelar tillsammans. Niklas anser inte 
att han har några problem att som student underordna sig och “uppfylla någon annans 
musikaliska idé”. Samtidigt menar Niklas att det i det här läget är hans uppgift som student att 
driva lektionen framåt. Han tycker att lärarens viktigaste uppgift är att tänka innan lektionen 
och välja ut låtar som är bra för honom och hans instrument. Niklas upplever att Per under 
lektionerna för det mesta “kör lite från höften, men å andra sidan brukar han träffa rätt”. 
Niklas beskriver deras relation:  
 

[…] som en klassisk lärar-elevrelation skulle jag kanske säga. Och med det menar jag att det är 
nån som kan något som lär ut det. [...] En annan typ av lärandesituation skulle kunna vara att 
man har lite handledning och ska ta reda på en massa själv [...] så som den svenska skolan är 
tänkt att fungera. Det är inte en lärare som ska berätta för eleven vad, liksom fakta, utan det är 
eleverna som själva ska ta reda på saker. 

 
 
Medvetenhet i lärandet 
 
 
Niklas upplever sig som aktiv i sitt lärande, att det sker på hans villkor och att det finns 
möjlighet för honom att stanna upp, ställa frågor samt göra omtagningar vid behov. Han 
måste inte “hänga på för att hänga med”. Niklas avbryter ofta, ibland mitt i fraser, när han vill 
göra omtagningar eller ställa frågor. Ibland gör han små utrop och säger “nej” eller liknande 
när han tycker att det blir fel. Per spelar redan i första lärandeskedet med ornament och drillar 
samt visar och förklarar hur de ska genomföras. Niklas försöker härma och omsätta 
ornamenten till sitt instrument. Niklas fokuserar mycket på att hitta olika tekniska lösningar 
för att kunna överföra det som spelas på fiol till gitarren. Han talar om att det är viktigt att 
minimera antalet förflyttningar i vänsterhanden och berättar om hur han provar att spela 
ornament i olika lägen på gitarrhalsen för att underlätta spelandet. Niklas tror att det skulle gå 
enklare och fortare att lära sig om Per inte hade spelat med ornament i det första 
lärandeskedet, men han menar att det var ett medvetet val av Per att göra så. Niklas och Per 
spelar låten i sin helhet några gånger. De spelar hela tiden melodin unisont tillsammans. 
Niklas börjar alltmer kunna låten. Efter att ha spelat hela låten några gånger går de vidare i 
lektionen till en ny låt. Niklas kommenterar: 
 

När man kollar på det nu såhär i tredjeperson så tycker man ju att det går liksom långsammare 
framåt än vad man upplever när man sitter där. Då kommer man ju på småsaker hela tiden. Nu 
känns det ju som om att det tar en ganska lång stund av de här, vad kan det vara, tio minuterna 
innan det, innan man upplever att det sitter. Men som sagt, det har väl mer att göra med att man 
kanske är van att se, alltså även jag, är van att se två melodiinstrument, utpräglade 
melodiinstrument av samma typ som, där den ena personen lär ut något till den andra. Och då 
blir det ju som att man redan, redan har kommit på, eller rättare sagt, man behöver inte fundera 
över vissa typer av lösningar utan det är bara det, att spela liksom. 
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Målsättningar 
 
 
Niklas ser både långsiktiga och kortsiktiga mål med att lära sig låtar under lektionerna. De 
långsiktiga handlar om att öka låtrepertoaren. Kortsiktiga kan handla om att ha något bra att 
spela upp på terminsprov eller liknande. Niklas berättar att instrumentteknik inte ligger i 
fokus på lektionerna eftersom läraren spelar ett annat instrument. Niklas benämner sig som 
ensemblemusiker snarare än låt- eller melodispelare. Han tycker att det är “lite traggligt” att 
endast hålla på med låtspel och menar att de under lektionerna bedriver en “skolbänksform av 
låtutlärande”. Det är dock ett aktivt val av honom att göra det på eftersom han snarare 
behöver utöka sin låtrepertoar än att öva på att vara ensemblegitarrist. Niklas har inte sysslat 
med att lära sig låtar på det här sättet någon annanstans än i skolan. För honom är det inte 
aktuellt att sätta sig på en spelmansstämma eller folkmusikfestival och “nöta en låt” eller 
fråga ingående om olika musikaliska passager. Niklas menar att det där förekommer ett mer 
lättsamt spel där den typen av lärande inte är aktuell. För Niklas känns det som en 
förutsättning att “det är tänkt att lära sig någonting på den tiden som man gör det”. 
 
 
Tankar om prestation och musicerande 
 
 
Niklas förklarar att han inte känner några stora prestationskrav under lektionstillfället. Han 
berättar att han har utvecklats i gehörsbaserat låtspel och att han kände mer prestationsångest 
förut. Att spela låten bra och rätt menar han heller inte vara ett mål i sig. Spelas låten för bra 
på lektionen så kanske den var för lätt. Niklas berättar dock att han kan ibland kan bli lite 
frustrerad och ivrig att lära sig låten, särskilt när han är nära att spela rätt. Niklas upplever att 
de går fort fram och berättar att de hann med tre låtar under hela lektionstillfället. Eftersom 
syftet med lektionen var att lära sig låtar upplever han sig som nöjd med sin prestation. Han 
kommenterar: “Jag fick tillräckligt mycket med mig så jag kan lära mig dem till nästa lektion, 
idén är att jag inte ska kunna allt när lektionen är slut utan det ska jag kunna till nästa gång”. 
Niklas berättar att han alltid spelar in låtarna för att kunna öva på dem till nästa 
lektionstillfälle. Niklas menar att idén i detta skede inte är att “göra musik” av låtarna, men att 
han under lektionen fick tillräckligt med sig för att kunna göra det i i framtiden. Att inte “göra 
musik” under lektionen var alltså ett medvetet val. 
 

Intervjuaren: Hur tänker du kring musicerandet? 
 

Niklas: Att det inte har så jättemycket med lektionen att göra eller för min del så, det ordet 
associerar jag till någonting som händer när man kan det man, det man liksom spelar och gör 
något mer med det. Snarare än att såhär att det är viktigt där och då. Eller att det ens är aktuellt 
där och då. Jag tänker att man liksom tar en sak i taget och att låtutlärningen, det är inte tänkt att 
det ska svänga. Utan det är något som infaller sig senare. I och för sig det kan ju vara en aspekt 
som man ska ha med sig kanske, men jag brukar faktiskt tänka på det i andra ledet. Det brukar 
vara mer liksom rätt toner först, sen rätt grepp och sen liksom när man har det gör man låten. 
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Resultatanalys 
 
 
I det här avsnittet analyseras de båda situationerna med utgångspunkt i resultatpresentationen. 
Större samband tas upp och presenteras i olika kategorier. Det pekas även på likheter och 
skillnader mellan den institutionella respektive icke-institutionella situationen. 
 
 
Förutsättningar för lärande 
 
 
De fysiska miljöerna skiljer sig mycket från varandra då den ena äger rum i mottagarens hem 
och den andra i en lektionssal. Både Sofia och Niklas lägger dock inte så stor vikt vid miljö i 
sina kommentarer. De tror att miljön påverkar, men kan inte riktigt beskriva hur och upplever 
inte heller att miljöaspekten är den viktigaste för att avgöra situationens utgång. 
Förutsättningarna för lärande ses som mer avgörande av andra variabler än den fysiska 
miljön, som exempelvis människorna i situationen eller olika traditioner.  
 
För Sofia och Göran är det naturligt att börja spela och förmedla låtar vilken dag eller tid som 
helst och sker inte alltid på samma plats. Detta fenomen kan ses som kännetecknande för 
icke-institutionella sammanhang och kan ha påverkan på det musikaliska lärandet. Niklas har 
inte lärt sig låtar i denna form annat än inom musikutbildningar. Han menar också att det i 
icke-institutionella sammanhang som spelmansstämmor och liknande inte finns möjlighet att 
ingående lära sig nya låtar. Inom utbildningstraditioner finns ofta en tanke om det är viktigt 
att det finns en intention att lära sig för att lärande ska ske. I den institutionella situation som 
vi har undersökt sker låtförmedlande inom skolans ramar och på utsatta lektionstider, något 
som kännetecknar lärande inom institutioner. Det finns en tidsaspekt att förhålla sig till 
eftersom en lektion har ett visst tidsutrymme och de har ett visst antal lektioner per termin, 
läsår och utbildningsprogram. I den icke-institutionella situationen finns ett annat 
tidsperspektiv eftersom Sofia och Göran utgår från att spela tillsammans många tillfällen och 
år framöver. 
 
 
Lärandemetoder 
 
 
Vi kan se stora likheter i lärandemetoderna i den i institutionella respektive icke-
institutionella situationen. Låtförmedlingen sker via gehör och härmande där en fras i taget 
spelas för att sedan sättas ihop till helheter. Här upplever båda mottagarna att det är viktigt att 
vara aktiv. De vill lära sig låten snabbt och det kan anas en viss frustration när en fras inte vill 
sätta sig. Instrumenttekniken ligger inte i fokus hos någon förmedlarna, men det förekommer 
några små tekniska anvisningar. När Niklas kommenterar filmen lägger han dock stort fokus 
kring sitt instrument samt instrumenttekniska problem och lösningar. Han teoretiserar även 
låten och lärandet av den, till exempel genom att tänka kring olika typer av frasslut och 
kvartstoner. Sofia lägger inte samma vikt vid teknik eller musikteori när hon talar om 
situationen. Sofia fokuserar mer på härma musiken utan att blanda in ett teoretiskt tankesätt.  
 
I den icke-institutionella situationen används ett förenklat och vardagligt språk, med uttryck 
som “skultigt” och “fjong i takten”, medan Per och Niklas använder mer fackliga musikaliska 
termer när de talar. Inom folkmusikutövande verkar det finnas en skillnad mellan ett så kallat 
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musikakademiskt respektive ett icke-akademiskt språkbruk, där begreppen kan se olika ut 
trots att innebörden av dem liknar varandra. I den icke-institutionella situationen sker en stark 
fysisk kommunikation med rörelser där Göran och Sofia följs åt med kroppar och fioler. Det 
här kan förenkla lärandet av melodin. I den institutionella situationen kan vi inte i samma 
utsträckning se någon kommunikation genom rörelser. Niklas fokuserar med blick och 
rörelser på sitt eget instrument, medan Sofias fokus ligger mer på Göran och hans rörelser. 
 
 
Mästare och lärling 
 
 
I båda situationerna finns mästare- och lärlingsrelationer där förmedlaren överför en låt till 
mottagaren. Inom folkmusik i såväl institutionella som icke-institutionella sammanhang lever 
traditioner där en yngre och/eller mindre kunnig spelman lär sig av en äldre och/eller mer 
erfaren spelman. Sofia ser Göran som sin lärare och förebild och menar att han har färdigheter 
som hon söker. Niklas beskriver även hur Per har en lärarroll i att han kan något som han lär 
ut. Niklas talar om hur han underordnar sig för att uppfylla lärarens musikaliska idé. Per tar 
de musikaliska initiativen men Niklas ser det ändå som sin uppgift att driva lektion framåt. 
Det finns utrymme för mottagarna att tala, avbryta, fråga och ta om fraser i båda 
situationerna. Varken i den institutionella eller i den icke-institutionella situationen menar 
mottagarna att de upplever stress, höga prestationskrav eller krav på att spela rätt eller fel. 
Detta synsätt på lärande kan tänkas att känneteckna folkmusik i stort och inte påverkas av 
vilken miljö låtförmedling äger rum i. 
 
I den institutionella situationen menar Niklas att Pers uppgift är att planera vilka låtar som ska 
förmedlas utefter Niklas behov. Låtarna kan vara från olika spelmanstraditioner och delar av 
Sverige, såväl som andra länder. Oftast hittar Per låtar som passar att spela på Niklas 
instrument. Förmedlaren har i den institutionella situationen en roll i att på förhand organisera 
och planera lektioner, enstaka lektionstillfällen såväl som i ett mer långsiktigt perspektiv. Det 
skiljer sig från den icke-institutionella situationen där lärandet sker mer spontant och valet av 
låtar avgörs mer av stundens ingivelse än av en långsiktig planering.  
 
 
Personliga relationer 
 
 
En stor skillnad mellan de både låtförmedlingssituationerna är relationerna mellan mottagare 
och förmedlare i respektive situation. Sofia har en familjär relation till förmedlaren som är 
hennes far. Sofia har haft en nära relation till Göran i hela sitt liv och de umgås utanför 
musicerandet. De har även spelat folkmusik tillsammans sedan Sofia var barn och det spelar 
en viktig roll i deras relation som far och dotter. Niklas och Per har mer en lärare- och 
elevrelation där lärandet och musicerandet inte sker spontant på fritiden. Låtförmedling och 
musicerande har inte heller samma funktion i byggande och bevarande av en nära relation 
som det har i den icke-institutionella situationen. 
 
Sofia har även en personlig relation till låten som är en del av hennes folkmusikaliska arv. 
Hennes far och hon får i den här situationen roller som traditionsförmedlare och 
traditionsbärare. Den här synen på folkmusik tror vi är vanlig bland folkmusiker. Folkmusik 
med ursprung i olika platser kan få något av en patriotisk stämpel och ses som något som 
“ägs” och förvaltas av spelmän med samma ursprung. I den institutionella situationen finns 
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inte samma personliga relation eller arvsaspekt på låten som förmedlas. Det här visar sig 
också i skillnader mellan de båda förmedlarnas muntliga presentationer av respektive låt. 
Göran presenterar låten på ett djupare plan och med en historia långt tillbaka i tiden, vilket 
Sofia förklarar är vanligt att göra inom spelmanstraditioner. Per gör istället en mycket kort 
presentation av låten för att på en gång börja spela den. 
 
 
Gemensam eller individuell utveckling 
 
 
Sofia och Niklas har olika inställningar till låtförmedlingen. Sofia anser att det är spännande 
och något stort att lära sig en låt från en annan person. Niklas menar att låtförmedlingen under 
lektionen är i skolbänksform och lite “tragglig” men att det är nödvändigt för honom att utöka 
sin låtrepertoar. Det finns en nyttoaspekt i Niklas tänkande kring sitt lärande av låtar, vilket 
också kan ses som ett exempel på hur Niklas har ett mer långsiktigt tänkande som utgår från 
vad han behöver för att utvecklas musikaliskt. Niklas har ett utvecklingstänkande kring sitt 
lärande vilket också visas i hur han talar om hur han har utvecklats från tidigare när det gäller 
gehörsbaserat låtspel. 
 
Göran förenklar till en början låten genom att ta bort en del av ornamentiken. Det skiljer sig 
från den institutionella situationen där Per tar med alla drillar och kvartstoner under hela 
låtförmedlingen. Här görs medvetna pedagogiska val hos båda förmedlarna. Göran tar bort 
ornamenten för att göra lärandet enklare medan Per låter dem vara kvar för att få en större 
helhet i låten. Sofia beskriver hur hon och Göran möts på halva vägen när han tar bort drillar 
medan hon försöker lägga till fler. Sofia och Göran anpassar sig under låtförmedlingen till 
varandra och kommer i det musikaliska samspelet överens om en gemensam tolkning av 
låten. I den institutionella situationen sker inte samma anpassning från båda håll utan här är 
förmedlingen mer riktad till att Niklas under hela skedet ska efterlikna Pers spelande. 
 
 
 
Olika intentioner 
 
 
När Göran upplever att Sofia börjar kunna låten övergår han till att spela stämma. I 
tvåstämmigheten får Sofia leda melodin och låten. Hon får då försöka klara sig själv och får 
en bekräftelse på att hon klarar det. När Sofia upplever att hon kan låten spelar hon starkare 
och mer övertygande. Sofia berättar att låtförmedlingen från hennes far brukar följa det här 
mönstret. Det skiljer sig från den institutionella situationen där Niklas och Per hela tiden 
spelar låten unisont. Niklas och Per går relativt snabbt vidare i lektionen till en ny låt och 
Niklas hinner aldrig lära sig låten så att han kan spela den med övertygelse. Niklas upplever 
sig som nöjd med lektionstillfället eftersom syftet med lektionen var att lära sig låtar och de 
hann med många. Här tydliggörs ett mer långsiktigt läxtänkande med en idé om att Niklas 
inte helt ska hinna lära sig låtarna under lektionen, något som kan känneteckna lärande inom 
institutioner. Syftet är istället att få tillräckligt med kunskap för att, tillsammans med de 
dokumentationer som görs, kunna lära sig till nästa gång. Niklas menar att målet inte är att 
kunna spela låten bra och rätt detta tillfälle och att låten kanske är för lätt om han lär den för 
snabbt. Tanken är inte att spela bra, som den kan tyckas vara i Sofias fall, utan att lära sig. 
Metoden förutsätter att Niklas övar utanför låtförmedlingssituationerna, något som inte på 
samma sätt är självklart i icke-institutionella situationer.  
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När Sofia och Göran börjar spela tvåstämmigt musicerar de mer, har roligt och släpper alltmer 
rollerna som mästare och lärling. I slutskedet av låtförmedlingen har båda stor frihet och 
övertygelse i spelet. I den institutionella situationen görs inte på samma sätt musik av låten, 
vilket Niklas menar är ett medvetet val eftersom det inte är aktuellt eller viktigt att i den 
situationen göra det. Han menar att låtförmedlingen inte är tänkt att svänga, utan att det är 
något som kommer först när han kan låten. Till en början fokuseras mer på rätt toner och 
grepp. Niklas menar dock att han under tillfället fick tillräckligt med kunskap med sig för att i 
framtiden kunna göra musik av låten. Även om både Sofia och Niklas formulerar utökning av 
deras låtrepertoar som ett viktigt mål med låtförmedlingen tycks det som om det i Niklas fall 
finns ännu större målmedvetenhet när det gäller att hinna lära många låtar. I Sofias fall finns 
även musicerande under hela skedet, glädje och att hon får leda melodin som kortsiktiga mål 
vid just det här tillfället. Niklas kortsiktiga mål är skolrelaterade, till exempel att ha låtar att 
spela upp på terminsprov eller liknande.  
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DISKUSSION 
 
 
Förutsättningar och metoder för lärande 
 
 
De situationer som vi har undersökt kan på olika sätt ses som både formella och informella. 
En förenkling av begreppen formell och informell skulle vara att endast utgå från fysiska 
kontexter. Det skulle innebära att en institutionell miljö alltid blir formell och att en icke-
institutionell miljö alltid blir informell, så även i vår undersökning. Den fysiska kontexten har 
stor betydelse för att definiera vad som är formellt och informellt men det finns även fler 
faktorer att ta i beaktande.  
 
Lärandemetoderna i de båda situationerna är närmast identiska. När folkmusiken överförts 
från sammanhang utanför utbildningar till den institutionella situation som vi har undersökt 
har ändå inte lärandemetoderna förändrats till mer formella och traditionella sådana. Lärandet 
sker fortfarande enligt vad som anses som informella metoder, det vill säga genom muntlig 
tradering och inte efter noter. I det här avseendet kan båda den institutionella och icke-
institutionella situationen ses som informella. 
 
Inom utbildningar finns ofta fokus på reproduktion. I vår undersökning kan konstateras att 
tanken om reproduktion i folkmusik finns i både institutionella och icke-institutionella 
sammanhang. Låtlärande i institutioner såväl som i det traditionsbärande låtlärandet utanför 
institutioner utgår från att reproducera. I institutionella sammanhang finns ofta ett 
tidsutrymme att förhålla sig till som inte på samma sätt behöver äga rum i icke-institutionella 
sammanhang. Ericsson (2002) tar upp hur tids- och effektivitetsaspekter kan stå i vägen för 
improvisation och utforskande. I vår undersökning kan det tyckas som att tidsaspekten i den 
institutionella situationen leder till ett högre tempo på undervisningen där det värdesätts att 
hinna med många låtar under en lektion. I ett icke-institutionellt sammanhang blir inte tiden 
på samma sätt viktig och det finns utrymme för ett djupare lärande. Lärandet av låtar har 
också en större funktionsaspekt då det är viktigt att mottagaren småningom själv kan bära 
melodin så att ett gemensamt musicerande kan ske. 
 
 
Mästare och lärling 
 
 
Folkestad (2006) talar om att formella lärandesituationer är arrangerade och satt i ordning på 
förhand av en person. I den institutionella situationen i vår undersökning blir det tydligt att 
förmedlaren har en uppgift att planera låtmaterialet utefter mottagarens kortsiktiga såväl som 
långsiktiga behov. I den icke-institutionella situationen finns inte samma långsiktiga 
progressionstanke kring planering och organisering. Låtmaterialet bestäms dock även där av 
förmedlaren vilket gör att den situationen också har formella drag. I båda situationerna har 
förmedlarna starka ledarpositioner vilket kan knytas till Folkestads teori om att situationer är 
formella om det finns en person som tar uppgiften att leda. Ur den aspekten kan båda 
situationerna ses som formella. I den icke-institutionella situationen förändras dock rollerna 
mellan förmedlare och mottagare under lärandets gång och efterhand som mottagaren lär sig 
låten tar hon sig större musikaliska friheter. När de båda spelar tvåstämmigt är rollerna än mer 
upplösta och mottagaren får en typ av ledarroll när hon leder melodin. Folkestad talar om att 
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ledarpositionen i en formell situation kan skifta mellan olika personer. Att förmedlare och 
mottagare i den icke-institutionella situationen under aktivitetens gång får alltmer jämlika 
roller kan också ses som ett exempel på ett mer informellt fenomen, där lärandeprocessen sker 
genom att förmedlare och mottagare interagerar snarare än att det alltid finns en ledare.  
 
 
Intentionen 
 
 
En viktig skillnad mellan de båda situationerna är intentionen eller syftet med aktiviteten. 
Saar (1999) talar om att lära sig att spela eller att spela, vilket också Folkestad (2006) knyter 
till begreppen formell och informell. I vår undersökning ser vi en tydlig skillnad mellan 
intentionerna i de båda situationerna. Den institutionella situationen och informanterna i den 
präglas av ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt där tanken är att lära sig att spela. 
Mottagaren talar även om hur han tycker att det är viktigt att det finns en intention att lära sig 
för att lärande ska ske. Det tankesättet finns ofta i utbildningssammanhang och kan ses som 
formellt. Detta fenomen märks även av i Ericssons (2002) forskning där han berättar att 
ungdomar inte såg på fritidsmusicerande som något de kunde lära sig av eftersom de inte hade 
intentionen att göra det och det inte av en lärare förmedlades en på förhand bestämd kunskap. 
Musicerande utanför skolor förknippas med glädje och det finns en bild av att lärande inte 
sker när syftet med spelandet är att ha roligt. 
 
Att lära sig att spela är en fokuserad och medveten handling där instrumentet blir viktigt (Saar 
2003). I den institutionella situationen vi har undersökt finns fokus kring instrumentet och 
instrumenttekniska lösningar. Tanken är att få verktyg och kunskap som sedan ska kunna 
användas på ett kreativt och musikaliskt sätt. I den icke-institutionella situationen ligger 
tanken om att lära sig att spela i fokus till en början men efterhand som mottagaren lär sig 
låten blir att spela, det vill säga musicerandet och det musikaliska sammanhanget, alltmer 
viktiga. På det sättet sker det ett skifte mellan ett formellt och ett informellt lärande. 
 
Inom folkmusikutbildningar blir det viktigt att fundera kring vad som är syftet med att 
förmedla folkmusik. Är det att bevara en tradition eller att ta gamla låtar och göra om i nya 
varianter i nya sammanhang? Vår undersökning har visat att det i en institutionell situation 
finns ett tänkande om att musicerande inte sker under lektioner och att det viktiga är att 
mottagaren får tillräckligt med kunskap med sig för att senare kunna göra musik. Ericson 
(2002) talar också om hur ungdomar menar att musikaliska verktyg av teknisk karaktär ges i 
skolan för att det utanför skolan ska kunna leda till kreativitet och konstnärligt uttryck. Det 
kan ses som att det inte är lärarens ansvar utan upp till eleven att göra den musikaliska 
tolkningen av det material den får med sig från lektioner. I icke-institutionella sammanhang 
inom folkmusik där traditionsbärande har en viktig roll förmedlas mera en musikalisk 
tolkning som baseras på den kultur det musikaliska materialet härstammar från.  
 
I folkmusikmiljöer utanför institutioner bär musikerna ofta en tradition där det finns en 
mening med musiken som ligger utanför toner och rytmer. Den kan förknippas med tidigare 
upplevelser, erfarenheter och har ett kulturellt värde. Det finns en mening utanför musiken 
som hör ihop med de traditioner som finns där musiken har uppstått. Musiken har haft en 
funktion vid bland annat dans, högtider och sociala gemenskaper. Detta kan kopplas till 
Greens (2008) tankar om att människor lär sig spela musik i den kultur de omgärdas av. 
Green menar att denna enkulturation spelar en särskilt viktig roll i folkmusik. Inom 
utbildningar blir hantverket i musiken det viktiga. Musiken har tagits från sina ursprungliga 
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sammanhang och utövas inte i relation till dess tidigare tradition eller kultur. Musikutövandet 
präglas istället av ett formellt synsätt och utövas i relation till den institutionella miljön. 
Folkmusiken härstammar från landsbygden och när den förflyttas till städer och akademiseras 
träder den in i miljö där andra sociala och musikaliska praktiker råder. Upplevelsen av 
musiken blir annorlunda. Som lärare är det svårt att förmedla en kulturell bakgrund till 
musiken genom att berätta om den. Det finns en risk att musiken och dess kultur hamnar i en 
exotisering. Frågan är om vi måste vara i en kultur för att till fullo kunna förstå och uppleva 
den. Måste vi vara i en spelmansmiljö med starka traditioner för att kunna utöva och förstå 
folkmusik på det sätt som det görs i sin ursprungliga kultur och är det viktigt att göra det? Är 
det viktigt att förstå musikens tidigare sammanhang för att kunna utöva den? 
 
 
Det gemensamma musicerandet 
 
 
I lärande av musik utanför institutioner finns ett gemensamt värde i det musikaliska utövandet 
där det kollektiva resultatet blir viktigt. I vår undersökning visar det sig att mottagaren och 
förmedlaren i den icke-institutionella situationen i samspelet kommer överens om ett 
gemensamt sätt att spela låten på och utvecklar tillsammans låten vidare. Det är då vi 
upplever att det verkliga musicerandet uppstår. I institutionella sammanhang ligger fokus på 
individen, det vill säga eleven, och dess prestationer och utveckling. Det finns även 
traditioner i utbildningssammanhang att göra prestationer bedömningsbara i betyg och 
liknande. Dessa traditioner kan påverka undervisning och lärande. Utöver de långsiktiga 
målen att utvecklas finns det kortsiktiga mål som i musikinstitutioner kan vara att spela upp 
på terminsredovisningar och liknande. 
 
Green (2008) menar att ett kännetecken för musikutövande utanför musikutbildningar är att 
det finns en glädje och en känsla av att spelandet inte är ett måste som en lärare tvingat på. 
Musiker i informella sammanhang värdesätter vänskap sinsemellan. Vi upplever att 
spontanitet, ödmjukt och glädjefyllt spel, passion för musiken, icke-rädsla för att göra fel samt 
personlig tillfredsställelse öppnar upp till ett gemensamt musicerande där båda får en 
gemensam upplevelse. Mycket av detta kan bli lättare om det finns en närmare relation mellan 
förmedlare och mottagare. I den icke-institutionella situationen i vår undersökning kan 
musicerandet gynnas av det finns en nära relation mellan utövarna. Wolf-Watz (2006) tar upp 
hur relationen mellan Röjås Jonas och en av hans elever präglades av värme, närhet och 
respekt men att de ändå aldrig blev personligt bekanta. Om musicerandet ska få utrymme på 
lektionstid kan en god relation vara nödvändig men det är en svår gränsdragning att som 
lärare skapa en professionell relation som är personlig men inte för privat. Det är också viktigt 
att det finns en balans i maktförhållandet mellan lärare och elev. Det behöver finnas en 
flexibilitet där eleven både blir styrd och har möjlighet att själv styra. 
 
 
 
Slutdiskussion 
 
 
Vårt syfte var att undersöka hur förmedling av svensk folkmusik påverkas i en institutionell 
respektive en icke-institutionell situation. När vi jämför de båda situationerna kan vi se att 
lärandemetoderna är mycket lika men att intentionerna skiljer sig. I den institutionella 
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situationen är utgångspunkten att lära sig att spela och det finns en nyttoaspekt i lärandet av 
låtar där syftet är att på lång sikt utvecklas inom folkmusik i stort. Låtförmedlingen sker ur ett 
individperspektiv som utgår från mottagaren och dess instrument. Det finns även en 
tidsaspekt att förhålla sig till som gör det viktigt att hinna med mycket under lektionerna. 
Studenten bär ett ansvar att utanför lektionerna öva på låtar och även där göra sin egen 
musikaliska tolkning av dessa. Även i den icke-institutionella situationen finns syftet att lära 
sig men där finns även ett kortsiktigt mål som är att göra musik av och ha roligt med låten. 
Mottagaren och förmedlaren har en nära relation och musiken är en viktig del av deras 
umgänge. Det finns en kulturell arvsaspekt och ett traditionsbärande i musikutövandet. 
 
Vi upplever att folkmusiken i institutionella sammanhang har två fötter där den ena foten har 
en träsko och den andra en lacksko. Dessa två kompromissar med varandra och tar sig i 
uttryck att lärande sker efter informella metoder men med ett formellt perspektiv. Det finns ett 
synsätt att musikaliskt uttryck inte är något som skapas i institutioner och att “göra musik” är 
en företeelse som äger rum utanför skolor. På samma sätt finns det en tanke om att musikalisk 
progression inte värdesätts i icke-institutionella sammanhang. Det finns en polaritet mellan 
musikaliskt uttryck och intresse kontra progression och utveckling. Vi frågar oss om dessa två 
måste vara motsättning till varandra och om det inte skulle finnas möjlighet att lägga vikt vid 
båda i lärandesituationer. Idealet skulle vara om lärande i institutioner kunde bli en mötesplats 
mellan dessa två poler. En plats där musicerande, glädje och gemensamma upplevelser delas 
mellan lärare och elev utan att det behöver ske på bekostnad av musikalisk utveckling, 
progression och struktur.  
 
 
Metoddiskussion 
 
 
I undersökningen användes tre olika insamlingsmaterial: observation genom filminspelning, 
informanternas spontana kommentarer till filminspelningen samt anslutande kvalitativa 
intervjuer. Att både observera en situation och sedan ta del av informanternas egna 
upplevelser av samma skede visade sig vara en god datainsamling som gav ett rikt material att 
undersöka. Som forskare kunde vi studera samma situation från flera olika synvinklar. När vi 
tog del av filmerna första gången hade vi varken träffat eller samtalat med informanterna 
tidigare. Det gav oss möjlighet att först göra en egen tolkning utan att påverkas av den 
uppfattning informanterna hade av situationen. När vi samtalade med informanterna hade de 
ibland en annorlunda upplevelse av situationen, vilket var en intressant upptäckt. Detta 
öppnade upp för funderingar kring pålitligheten av de olika tolkningarna och hur 
förutsättningar för att tolka en situation kan bli olika om den är självupplevd eller observerad 
utifrån. I uppsatsen har vi förlitat oss på informanternas berättelser och när våra tolkningar har 
stridit mot varandra har vi i första hand utgått från deras upplevelser. De resultat som gjorts 
av filmobservationerna har kretsat kring mer konkreta händelseförlopp. När det gäller 
upplevelser, stämningar, känslor och liknande har vi utgått från informanternas berättelser 
snarare än våra egna tolkningar. 
 
I de anslutande intervjuerna kunde frågor ställas för att förtydliga och ge djupare bild kring 
filmerna. Vi kunde även samtala kring sådant som informanterna inte själva tagit upp i sina 
spontana kommentarer. Istället för specifika frågor presenterades i intervjuerna öppna ord 
eller teman som informanterna fick reflektera över. Det var intressant att se hur dessa ord 
kunde tolkas mycket olika hos de båda informanterna. Ofta blev svaren helt annorlunda än 
vad vi hade tänkt oss. Detta kan ha både positiva och negativa effekter på resultatet av vår 
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undersökning. Vi tror dock att vi vann mer än vi förlorade på att informanterna i sina svar 
kunde vara fria och ha tolkningsutrymme. 
 
Delar av den forskning som tas upp i bakgrunden utgår ifrån populär- och rockmusik. Det 
hade varit intressant att i högre grad använda sig av litteratur kopplad till folkmusiklärande i 
formella och informella sammanhang. Det är ett ämne som är relativt outforskat och det var 
därför svårt att hitta relevant litteratur.  
 
 
Framtida forskning 
 
 
På grund av uppsatsens ringa omfattning har vi endast studerat två informanter. I en vidare 
och större undersökning skulle det vara intressant att se om resultatet hade blivit detsamma 
med fler informanter. Det hade också varit spännande att utveckla studien till att intervjua 
även förmedlare för att förstå hur de upplever olika förmedlingssituationer. Då hade frågorna 
kunnat vara av mer didaktisk karaktär och handla om vilka pedagogiska val de gör och varför. 
I Gullbergs (1999) undersökning om rockgrupper innanför och utanför musikutbildningar 
spelade de olika rockgrupperna in musik som sedan spelades upp för lyssningsgrupper 
bestående av olika kategorier av människor. Dessa grupper fick därefter kommentera vad de 
hörde. Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning kring folkmusik för att få 
en bredare insikt i hur genrens musikaliska resultat skiljer sig mellan institutionella respektive 
icke-institutionella sammanhang. 
 
I vår undersökning visas att tidsutrymmet för låtförmedling skiljer sig mellan institutionella 
och icke-institutionella situationer och att det finns en effektiviseringsaspekt inom lärande i 
institutionella sammanhang. Det skulle vara intressant att forska kring hur tidsaspekter i 
undervisning påverkar lärande och utövande av musik. 
 
Vi har inte i vår undersökning lagt fokus på värde- och statusfrågor kring folkmusik och 
utövandet av den. I framtida forskning skulle det vara spännande att se hur status gestaltar sig 
i musicerande och tänkande kring musik i sammanhang innanför och utanför 
musikutbildningar. Det skulle vara intressant att se om folkmusik som genre får högre status 
när den lyfts in i utbildningar eller om det tvärtom är den icke-institutionella folkmusiken som 
värderas högre. Det här kan knytas till en syn på utbildning som något som ger status kontra 
tankar om en högt värderad autenticitet och ursprunglighet inom folkmusik i icke-
institutionella sammanhang. 
 
I en vidare undersökning skulle det även kunna studeras hur förmedlares personliga relationer 
till visst musikaliskt material påverkar låtförmedling. Det vore intressant att undersöka om 
tidigare upplevelser och personliga relationer till en låt gör att låtförmedlingen får en större 
dimension där det tydligare syns om det finns faktorer utanför toner och rytm som är viktiga. 
Det vore spännande att ta reda på om det kan leda till ett musicerande där något 
utommusikaliskt upplevs mellan förmedlare och mottagare. 
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