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Hela klassen 
spelar fiol! 

MusiUalisUt experiment i Söderskolan 
• Får vi presentera klass 3 C i Söderskolan i 
Flen. 
• Det är en klass där alla elever spelar fiol! 
Ja, Hanna Danielsson spelar förstås cello, men 
det går bra det också. 
• Vi träffade eleverna tidigt en tisdagsmor-
gon. Och trots att de bara har hunnit med att 
spela fem-sex gånger så här långt så lät det rik-
tigt bra. 

Innan det är dags att spela gäller det att mjuka upp fing-
rarna. 

— De fick börja med rund-
stavar, säger Kristina Öster-
lund, klasslärare i musik, som 
har fått hjälp av andra att 
sätta igång projektet. 

Det här att låta en hel klass 
samtidigt lära sig att spela fiol 
är inte särskilt vanligt. Inte 
ännu i alla fall. 

• Från London 
Ing-Marie Sundin är musik-

lärare i Flen på instrumentet 
fiol. Det var på musikskolan 
hon stötte på den här formen 
när hon kom i kontakt med Ole 
Hjort. 

Pedagogiken kommer från 
London och en fiollärare som 
heter Sheila Nelson. I Sverige 
har idéerna anammats av 
klasser i Stockholm och Söder-
tälje. 

Nu finns det alltså i Flen 
också. Förutom Ing-Marie 
Sundin och Kristina Österlund 
är också Kristinas tvillingsys-
ter Annika inkopplad. Och så 
lär sig även klassens fröken 
Carina Sundin att spela fiol! 

Att Kristina och Annika är 
med är för att man vill kombi-
nera fiolspelet med både sång 
och komp. 

— Det här med stråkar är 
också eftersatt i Flens musik-
skola, påpekar Kristina Öster-
lund. 

Men nu ska det alltså rådas 
bot på detta. För eleverna kos-
tar undervisningen ingenting. 
Musikskolan håller med fioler 
och har fått låna ett antal i 
kommuner runt omkring. 

Länsskolnämnden har också 
en del kulturpengar att för-
dela, och visst är detta med 
musik kultur. 

Barnen får börja undervis-
ningen med att gymnastisera -
fingrarna. Det är ju inte minst 
viktigt när det är kyligt ute. 

Det är en fröjd för örat när 
eleverna spelar sådana låtar 
som "Gärdebylåten". Ibland 
sjunger en del av barnen, me-
dan andra spelar. 

"Musik ska byggas utav 
glädje" sjunger Lill Lindfors. 
Man skulle kunna tro att Lill 
har varit på Söderskolan. 

Tänka sig att barnen i klass 
3 C bara har spelat fem-sex 
gånger. Det ser ut som om 
Flen skulle få en hel symfoni-
orkester. 
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