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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande kvantitativa enkätstudie är att undersöka vilka förutsättningar som 
finns för att lära sig folklig sång i sångundervisning Detta gjordes genom att undersöka sång-
pedagogers förtrogenhet i att undervisa i svensk folkmusik, hur vanligt förekommande folklig 
sång är i undervisningen och genom att kartlägga repertoarområden i sångundervisningen. Ti-
digare forskning visar att rock och pop dominerar musikundervisningen i grundskolan. Resul-
tatet visar att folklig sång sällan förekommer och att äldre traditionella visor och ballader är det 
vanligaste repertoarområdet. Nära 80% av sångpedagogerna uttrycker att de saknar eller att de 
delvis har förtrogenhet för folklig sång. Resterande, strax över 20%, uttrycker att de till stor del 
eller helt har förtrogenhet för folklig sång. I diskussionen lyfts de stilistiska dragen fram i för-
hållanden till repertoarområden vilket mynnar ut i att förutsättningen att möta vissa av folkmu-
sikens stilistiska drag är betydligt lägre än andra. Där diskuteras också resultatet i förhållande 
till skolans styrdokument och tidigare forskning. 
 
Musikaliska uttryck, genrebredd, svensk folkmusik, folklig sång, kvantitativ studie, enkäter.	
	
Abstract	
The purpose of the present quantitative survey study is to investigate the prerequisites for 
learning folk songs in singing education today. This was done by examining singing educators' 
familiarity with teaching Swedish folk music, how common folk songs are, and a mapping of 
traditional folk music repertoire areas in singing education. Previous research shows that rock 
and pop dominate music education in elementary school. The result showed that folk songs 
rarely occur and that older traditional songs and ballads are the most common repertoire area. 
Nearly 80% of singing teachers say they lack, or have some familiarity with traditional singing. 
The remaining 20% of report that they largely or completely familiarize themselves with 
traditional singing. In the discussion, stylistic elements are discussed in relation to various areas 
of repertoire. Furthermore, the lack of prerequisites for meeting the traditional features in folk 
music is discussed in relation to the tendency of overemphasizing some repertoire areas. 
Finally, the result is discussed in relation to governing documents and previous research. 
 
Musical expressions, genre breadth, Swedish folk music, traditional singing, quantitative study, 
survey. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Därefter 
presenteras studiens problemområde och dispositionen i arbetet. 

1.1 Inledande text 
När jag satt där på puben och lyssnade till kvinnan som sjöng en bit bort uppstod något helt 
magiskt. Det fanns något i hennes sång som jag aldrig hade hört förut. Uttrycket och de musi-
kaliska elementen hade vissa likheter men var samtidigt långt ifrån något jag upplevt tidigare. 
Under mina år i grundskolans musikundervisning hade mina öron aldrig varit i närheten av 
detta som var så otroligt berörande att jag inte kunde förstå varför ingen introducerat denna 
musik för mig tidigare. För min tid som utbytesstudent, där jag åkte till Irland för att lära mig 
så mycket som möjligt om den irländska sången, var detta definitivt en inspirerande och viktig 
händelse. Jag spelade in en kort snutt av kvinnans sång och visade för min sånglärare. Hon 
menade att detta var en skicklig sångare men att hon inte visste om vi skulle kunna hitta någon 
inspelning av den sången. Att sånger och sångerskor som denna inte skulle finnas inspelade var 
för mig en gåta. Kanske var det upplevelser som denna som givit upphov till delar av den om-
fattande dokumentation av traditionell sång som skedde under 1900-talet. 
 
Tankarna kring ämnet för den här uppsatsen har legat och grott under lång tid. Några särskilt 
starka upplevelser har varit drivande under de senaste åren av min musikutbildning. Området 
som intresserar mig är musikens olika uttryck och element och hur exponeringen för dessa ser 
ut idag. Tillgången på musik är idag nästan obegränsad genom internet, radio, tv, streaming-
tjänster och andra medier. Trots den variation som finns att tillgå upplever jag att många end-
ast tillägnar sig en bråkdel av de musikaliska uttryck och element som finns tillgängliga. 
 
Personligen har jag studerat och fördjupat mig inom folkmusiken men intresserar mig för 
många genrer och har aldrig sett musik som en genre. Jag har likt många andra av mina studi-
ekamrater på musikhögskolan börjat min bana i en av landets många kulturskolor, studerat på 
musikestetprogram på gymnasiet och musiklinje på folkhögskola. Vilken typ av musik som jag 
som barn fick lära mig reflekterade jag inte över och det råkade till stor del bli den som jag 
hade hört genom olika medier. Först under gymnasietiden blev jag mer medveten om detta. Då 
bildades i min vänskapskrets olika band som spelade olika stilar. Vissa genrer var mer populära 
och accepterade än andra. Några var vanligt förekommande i utbildningen medan andra sällan 
kunde höras inom skolans väggar. Vad eleverna spelade och lyssnade till på fritiden kan ha 
varit influerat av en rad olika saker, exempelvis vad kompisarna lyssnade på eller vad som fanns 
tillgängligt genom olika medier. Skolverket (2011) menar att musikämnet i grundskolan ska ge 
eleverna möjlighet till genrebreddning. Statens offentliga utredningar (SOU 2016:69) slog i 
kulturskoleutredningen fast att kulturskolan skulle präglas av genremässig bredd. Samtidigt vi-
sar forskning av Eva Georgii-Hemming och Maria Westvall (2010) att musikundervisningen i 
grundskolan domineras av rock- och popgenrena.  
 
För min egen del stötte jag på allvar på mitt huvudsakliga genreområde, folkmusik, för sju år 
sedan då jag började studera på folkhögskola. Då visste jag inte mycket om genren som visade 
sig ha en självklar plats på den folkhögskola som jag hade hamnat på. Det var till en början inte 
alls det som jag ville studera, men de pedagoger som arbetade där hade en djup kunskap och en 
förmåga att inspirera deltagarna till att spela denna musik. Utbildningen var genrebred vilket 
innebar att det inte fanns någon uttalad genre i centrum. Lärarnas kompetens på det folkmusi-
kaliska området gjorde dock att musiken smittade av sig. För mig innebar det ett möte med 
uttryck och musikaliska element som jag aldrig tidigare hade mött och som tog tid att lära sig. 
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En del av repertoaren var enkel att spela, annan nästan omöjlig att ta sig an eftersom den skilde 
sig så pass mycket från mina tidigare musikaliska erfarenheter. Det fanns med andra ord en stor 
mångfald när det gällde den musikaliska utmaningen. Det märkliga var att jag inte hade någon 
erfarenhet av folkmusiken utöver de folkmusikaliska sånger som sjöngs vid olika högtider som 
jul och Lucia, trots musikundervisningen i grundskolan, nio år i kulturskola och tre år på mu-
sikgymnasium.  
 
Temat för denna studie rör vilka uttryck och musikaliska element som finns i olika skolformers 
musikundervisning och vilka genrer som elever utvecklar kunskaper. Jag vill hävda att det inte 
bara finns en samhällsrelevans när det gäller att se till att tillägna sig olika kulturella uttryck 
och vårt kulturarv utan också en relevans för högre utbildningar inom musik. Sett till musik-
högskolans dominerande genreområden, klassisk musik, jazzmusik, rock och pop och folkmu-
sik, blir det intressant att titta på hur musikutbildningar för barn och ungdomar influerar ele-
verna att musicera inom dessa genrer. En anledning till det är att vi har valt att utbilda folk inom 
dessa och alltså borde det finnas ett intresse för att kunskap utvecklas bland barn och unga så 
att förutsättningar finns till högre studier inom områden som folklig sång. För mig är musik 
inte en genre utan en konstform med många olika uttryck som barn och unga har rätt att ta del 
av. Jag menar att det finns många frågor att ställa sig när det gäller barn och ungas tillgång till 
musikkultur och vilken typ av musik som dominerar musikutbildningarna i Sverige. 

1.2 Problemområde  
I denna studie vill jag titta närmare på folkmusikens musikaliska element och deras plats i mu-
sikundervisningen bland barn och unga i Sverige. Olika genrer har sina unika uttryck och mu-
sikaliska element och därför är det intressant att se vilka av dessa som förekommer och får 
utrymme inom landets musikutbildningar. Detta vill jag göra genom att undersöka vilket inne-
håll lärarna väljer att fokusera på i sin undervisning och hur de ser på sin kompetens inom 
folkmusik. Som avgränsning vill jag undersöka sångundervisning och svensk folkmusik. Uti-
från mina praktikperioder och mina egna erfarenheter av musikundervisning i grundskola, kul-
turskola och gymnasieskola är min bild att folklig sång sällan förekommer utöver en viss typ 
av repertoar som exempelvis sjungs vid Lucia och andra högtider. Att undersöka detta kan ge 
en bild av folkmusikens förekomst och vilken typ av kunskap som finns och utvecklas inom 
olika musikutbildningar. För mig som lärare är det intressant att undersöka den generella kom-
petensen inom området för att få insikt i vilka förutsättningar barn och unga har för att lära sig 
kunskaper inom det folkmusikaliska utbildningsområdet. För musikutbildningar kan detta ge 
en intressant bild av den generella kompetensen inom folklig sång. Utöver det finns många 
frågor att ställa sig när det gäller barn och ungas tillgång till musikkultur och vilken roll som 
skolan ska eller kan spela när det gäller mångfalden. Enligt Skolverket (2011) ska musikunder-
visningen innehålla en mångfald av genrer som folkmusik, konstmusik och populärmusik. En 
viktig och avgörande förutsättning för att eleverna ska får möjlighet till detta är enligt mig lä-
rarens kompetens. 
 

1.3 Arbetets disposition 
I kapitel två som följer, beskrivs olika perspektiv på studiens område, som presenteras med 
hjälp av tidigare forskning och litteratur. Där berörs undervisningens innehåll och vilka konse-
kvenser repertoarvalet kan få för den musikaliska utvecklingen. Sedan följer en beskrivning av 
genren svensk folkmusik, dess repertoarområden och stilistiska drag. Detta relateras sedan till 
en musikdidaktisk del. Kapitlet avslutas med studiens problemområde, syfte och forskningsfrå-
gor. Kapitel tre handlar om det vetenskapsteoretiska perspektiv som ligger till grund för före-
liggande. I kapitel fyra redogörs för studiens metod och tillvägagångssätt som inledningsvis 
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handlar om vad det innebär med valet av metod, följt av en beskrivning av studiens genomfö-
rande och tillvägagångssätt. Huvudsakligen handlar kapitlet om kvantitativ forskning, positiv-
ism, enkäter, validitet och reliabilitet. I kapitel fem presenteras studiens resultat. I kapitel sex 
diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och litteratur. Där lyfts resultatet för att på 
en mer generell nivå diskutera genreval, repertoarval, stilistiska dra och svensk folkmusik i 
sångundervisning. Avslutningsvis behandlas metoden för genomförandet av studien följt av ar-
betets betydelse och fortsatt forskning. 
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras studiens områden. Inledningsvis görs en beskrivning av undervis-
ningens innehåll ur olika perspektiv och vilka konsekvenser repertoarvalet kan få för den mu-
sikaliska utvecklingen. Sedan följer en beskrivning av genren svensk folkmusik och dess inne-
håll vilket avslutas med en musikdidaktisk del. Därefter presenteras de studier som tidigare 
gjorts på detta område och vad de kommit fram till. Avslutningsvis presenteras problemområde, 
syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 
I denna del beskrivs området för studien ur olika perspektiv. Detta görs för att få en samlad bild 
av hur undervisningens innehåll kan belysas utifrån forskning och annan litteratur, samt vilka 
konsekvenser valet av innehåll kan få för elevernas musikaliska utveckling i skolan. Syftet är 
här också att beskriva vilka krav som finns på undervisningens innehåll från Skolverket och 
statens kulturskoleutredning. Detta för att utifrån tidigare forskning ge en bild av om dagens 
undervisning lever upp till dessa mål. 

2.1.1 Undervisningens innehåll 
I Skolverkets styrdokument finns många intressanta aspekter när det gäller musikens funktion 
och vikten av mångfald och musikalisk variation i undervisningen. Faktum är att det kryllar av 
uppmaningar till att eleverna ska sjunga olika genrer och tillägna sig musik från olika kulturer. 
Innan vi tittar på det är det intressant att läsa en liten bit i beskrivningen av ämnet musik i 
grundskolan: 
 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som 
gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musi-
cera och genom att lyssna till musik. (Skolverket, 2011) 

 
Det intressanta här är att fundera över de kunskaper som eleverna ska tillskansa sig för att kunna 
delta i musikaliska sammanhang. Om vi samtidigt tittar på ett av många inslag om genrebredd 
så uppstår genast en bild av utmaningen kring lärarens uppdrag som bland annat handlar om att 
eleverna ska ”spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer” (Skolverket, 2011). Skol-
verket frågar här efter en kombination av kunskaper som dels handlar om att delta i musikaliska 
sammanhang och även musicera inom olika musikaliska former. Detta bekräftas i följande be-
skrivning för ämnet musik i gymnasieskolan: ”Genom att studera och utöva musik från olika 
tider, kulturer och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning” (Skolverket, 2011). 
Det intressanta är att titta på vad forskningen säger om innehållet i dagens musikundervisning 
när det gäller hur väl skolan lever upp till musikämnets syften. Georgii-Hemming och Westvall 
(2010) visar att rock och pop dominerar i svenska grundskolans musikundervisning. De visar i 
sin undersökning att genrer som jazzmusik, konstmusik och folkmusik är sällan förekommande 
i grundskolans musikundervisning. De menar också att den rock och pop som spelas också är 
avgränsad inom sitt genreområde, det vill säga att undervisningen ofta inte bara begränsas till 
dessa genrer utan också inom dessa genrer. Det är inte bara i grundskolan som det ställs krav 
på genrebreddning. Statens offentliga utredningar (SOU 2016:69) slog fast att kommunala kul-
turskolan ska ”präglas av hög kvalitet och en konstnärlig och genremässig bredd med verksam-
het inom tre eller flera konstuttryck” (s. 203). 

2.1.2 Repertoarurval och elevers lärande 
Det är inte bara intressant att titta på vad Skolverket säger om genreval och musikalisk mång-
fald i grund och gymnasieskolan utan kanske framförallt vad det får för betydelse generellt 
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inom undervisningen för elevernas lärande. Enligt Rostvall och West (1998) är val av repertoar 
en viktig del av musiklärarens undervisning. Detta måste vara noga övervägt eftersom de val 
läraren gör innebär ett bortval av annat. En annan anledning till det är att barn och unga inte har 
någon stor musikalisk referensram och är därför beroende av lärarens kompetens för att öka 
sina erfarenheter av detta inom ramen för undervisningen. Vidare menar Rostvall och West 
(1998) att urvalet av musik visar på hur läraren ”värderar olika sorters musik, samt ser på mu-
sikens funktion” (s. 68). Kempe och West (2010) menar att undervisningens innehåll också 
påverkar den musikaliska utvecklingen då det får betydelse för hur kunskap representeras. Mu-
siken representeras genom olika semiotiska1 resurser vilket mottagaren måste lära sig att tolka 
eftersom de annars inte blir meningsfulla och därmed oanvändbara. Ett exempel som de tar upp 
är skillnaden i musicerande efter noter eller på gehör vilket skapar helt olika förutsättningar för 
lärande. De menar också att detta möjliggör utveckling av olika typer av kunskaper inom musik. 
”Möjligheterna till lärande blir ur detta perspektiv beroende av de semiotiska villkoren i de 
sociala situationer som vi får erfarenhet av” (s. 80), skriver de. Detta talar för att lärarens val 
av innehåll blir viktigt när det gäller att skapa förutsättningar för genrebredd i musikundervis-
ningen. 

2.1.3 Kunskaper i musik 
För att knyta an till det som nämnts om att kunna delta i musikaliska sammanhang och att 
tillägna sig musik från olika genrer och tidsperioder blir det intressant att titta på vilken typ av 
kunskap som krävs för detta. En viktig aspekt som Kempe och West (2010) belyser är schema-
teorin som handlar om att flera enskilda beteenden sätts samman till ett och samma schema. 
Detta blir till för att vi enklare ska hantera aktiviteter som att exempelvis kunna cykla. När vi 
lärt oss att hålla balansen och samtidigt trampa har flera beteenden automatiserats vilket gör att 
vi får möjlighet att rikta vår uppmärksamhet mot annat. Detta möjliggörs genom att kunskapen 
lagras i vårt långtidsminne vilket avlastar arbetsminnet. Kempe och West (2010) menar att detta 
också gäller för att lära sig musik. Genom upprepad exponering för musik kan vi bilda scheman 
som gör det lättare för oss att sortera och hantera en melodi eller ett helt stycke. Att exponeras 
för en viss typ av musik kan alltså leda till att musikaliska strukturer lagras i vårt långtidsminne. 
Detta hävdar Ginsborg (2004) på följande sätt: 
 

Interpreting new information in order to understand it, and linking it with infor-
mation already stored in long-term memory is a highly effective way of extending 
the storage capacity of short-term memory by increasing the size of information 
chunks. (Ginsborg, 2004, s. 127)  

 
Det visar alltså på en koppling mellan att elever exponeras för musikaliska strukturer som är 
viktiga för att tillägna sig en viss genre och möjligheten att tillägna sig kunskaper som gör det 
möjligt att delta i musikaliska sammanhang. Ur ett lärarperspektiv i förhållande till Skolverkets 
(2011) krav på genrebreddning är detta en viktig aspekt att reflektera över eftersom de val lä-
raren gör innebär ett bortval av annat (Rostvall & West, 1998). Senare kommer även detta att 
belysas i relation till den genre som undersöks i studien. 

2.1.4 Erfarenheter, förtrogenhet och kompetens 
I Han och Leungs (2017) studie observerades relationen mellan lärares tidigare utbildning och 
deras attityd till den kinesiska folkmusiken. De menar att undervisning inom kinesisk folkmusik 
kräver lärare som har rätt förståelse för genren. När det i föreliggande studie kommer till att 
                                                
1 Begrepp som härstammar från socialsemiotiken. Semiotiska resurser är tecken eller teckensystem som används 
för att skapa mening. Exempelvis: denna text eller talspråk, färger, pilar eller annat som kan användas för att re-
presentera det vi vill att mottagaren ska lära sig (Kempe & West, 2010). 
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undersöka lärarens roll för undervisningens innehåll blir lärarens erfarenheter och förtrogenhet 
intressant för att se vad lärarna har med sig i ”ryggsäcken”. Ordet erfarenheter beskrivs i Nat-
ionalencyklopedin (2000) som kopplat till erfaren och erfara. Erfara innebär att ”genom egen 
upplevelse bli medveten om” eller ”få kunskap om” (s. 363). Erfaren innebär att personen ”har 
långvarigt utövande av någon praktisk verksamhet bakom sig” (s. 263). Genom en längre tids 
kunskapsinhämtning och utövande kan en person bli erfaren inom ett område. Förtrogenhet 
betyder enligt Nationalencyklopedin (2018a) att ha ”god kännedom om något”(s. 1). Både er-
farenhet och förtrogenhet är intressanta att titta på i relation till lärarens val av innehåll i under-
visningen. Utifrån Han och Leungs (2017) beskrivning av att undervisning kräver att läraren 
har rätt förståelse för en genre kan långvarigt utövande och god kännedom vara viktiga förut-
sättningar. Ett annat begrepp som är intressant att belysa är kompetens. Karlsson och Fergin 
(2013) menar att kompetens som begrepp börjat användas inom forskning först på senare tid. 
Enligt Nationalencyklopedin (2018b) relateras ordet kompetens till att ”vara ägnad, vara kom-
petent, att räcka till” (s. 1). Kommunikativkompetens handlar om ”språkbrukarens förmåga att 
använda språket på ett i den förevarande situationen socialt och kulturellt accepterat eller före-
skrivet sätt” (s. 1). En annan definition är ”erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning” 
eller ” kompetent betyder att vara bra på något”(s. 1). Det svåra med begreppet kompetens 
menar Karlsson och Fergin (2013) är att det är ett omdiskuterat begrepp som inte verkar ha en 
och samma definition. Beskrivningarna är av liknande art men inte helt precisa. 

2.1.5 En tillbakablick i det musikpedagogiska fältet 
För att få en bild av folkmusikens historia inom den akademiska världen kommer här en kort 
bakgrund inom det musikpedagogiska fältet. Gustavsson (2000) beskriver i sin avhandling att 
utbildningarna i Sverige på högre nivå, historiskt intagit en konservativ hållning när det gällde 
genreurval, vilket långt in på 1900-talets andra hälft dominerades av en snäv konstmusikreper-
toar. Under 1960-talet hände intressanta förändringar i debatten kring kulturpolitiska frågor 
vilken delvis började rikta sitt fokus mot att bredda den kulturella miljön. Stark kritik riktades 
mot flera av de etablerade kulturinstitutionerna för att inte tillgängliggöra kulturen för alla so-
ciala grupper i samhället. Som följd av detta startades bland annat rikskonserter. Gustavsson 
menar att nytänkande utbildningar som till viss del bröt mot den gamla konservatorietraditionen 
var sprungen ut denna debatt. En rad omfattande förändringar låg i tiden. En tidig sådan var 
projektet SÄMUS som karaktäriserades som en modern, genrebred utbildning. Åkesson (2007) 
berättar i sin avhandling att utbildning på högskolenivå inom svensk folkmusik förekom för 
fösta gången 1976 vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Den kurs som då gick att läsa 
var endast för erfarna spelmän och bara för de som spelade fiol. Senare under 1980-talet blev 
det möjligt att läsa en musikerutbildning med en individuell studiegång och genom den fanns 
möjligheten att studera folkmusikinriktning inom fler instrument, vilket dock var begränsat till 
ett fåtal studieplatser. Det var först 1994 som folkmusiken blev en egen institution och därmed 
fick den ett större utrymme med fler studieplatser. Från 1994 fram till 2007 hade 25 studenter 
genomfört en utbildning i sång med folkmusikinriktning vid kungliga musikhögskolan i Stock-
holm.  

2.2 Perspektiv och forskning om svensk folkmusik 
I denna del beskrivs svensk folkmusik vilket är den genre som studien ämnar fokusera på. Syftet 
med denna del är att sätta in läsaren i vad som innefattar denna genre och även belysa den ur 
ett undervisningsperspektiv. 

2.2.1 En historisk bakgrund 
Den musik som idag kallas svensk folkmusik och som är en central del av denna studie är i 
behov av en definition. Krohn (2017) lyfter fram i sin studie att vissa av lärarna inte hade en 
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tydlig uppfattning av vad folkmusik är. Eftersom tidigare forskning och litteratur visar att det 
kan finnas tvetydigheter kring begreppet folkmusik (Lundberg och Ternhag, 2005, Ling, 1989) 
finns det alltså anledning att beskriva vad som åsyftas med detta begrepp i föreliggande studie. 
När det gäller repertoaren inom folkmusiken läggs vikt vid att betona folkmusikens stilistiska 
drag. Det innebär exempelvis att övergripande beskriva det som Jersild och Åkesson (2000) i 
sin avhandling om folkliga koraler kallar för folkmusikalisk praxis. Folkmusikalisk praxis be-
tonas eftersom det tidigare enligt Åkesson (2007) bland många odlats en bild av att folkmusi-
kaliskt material skulle ”förädlas genom skolat framförande” av ”kyrkomusikaliskt skolade 
exekutörer” (s. 67). Det finns en risk att folkliga visor förändras i sin karaktär när de arrangeras 
för exempelvis kör vilket kan innebära att de stilistiska dragen slätas ut. Åkesson beskriver det 
så här: ”Oavsett de olika stilarterna har i körarrangemangen t.ex oregelbundenheter i äldre visor 
tagits bort; modala drag i melodiken döljs av harmoniseringen; istället för vissångarens indivi-
duella röstkaraktär får man den vackra mer avpersonifierade körklangen” (s. 67). 
 
Enligt Lundberg och Ternhag (2005) råder det delade meningar om vad som egentligen inne-
fattas av begreppet folkmusik. På så vis är det intressant att begreppet levt kvar och är så pass 
vanligt förekommande. Folkmusiken beskrivs av Ling (1989) som ”i första hand landsbygdens 
gehörsmässiga musik” (s. 1). Ling framhåller att det finns svårigheter med att avgränsa folk-
musiken som genre. Dess egenart har bevarats genom muntlig tradering och viss isolering från 
andra musikkulturer. Detta har gjort att den bevarat ”ett äldre, säreget musikaliskt uttryck (Ling 
1975, s. 9). Vissa menar enligt Lilliestam att folkmusiken skulle kunna vara dansband och rock. 
Samtidigt framhåller Lilliestam att det är rimligare att betrakta ”folkmusiken som en genre be-
stående av det gamla bondesamhällets musik, som folkvisor och spelmansmusik, och dess mo-
derna avläggare i olika former” (s. 25).   
 
Lundberg och Ternhag (2005) menar att folkmusik idag är ett samlingsbegrepp för en familj av 
musikaliska stilar. De menar att forskare i efterhand försökt kategorisera dessa. Det är dessa 
stilar och de musikaliska elementen som det kommer att vara mest fokus på i denna studie. 
Folkmusiken är gehörstraderad vilket enligt Lilliestam (1997) innebär att den skapats och förts 
vidare via gehör. Lilliesam beskriver det såhär: ”Att musicera på gehör innebär att man skapar, 
uppför, minns, och lär sig musik utan hjälp av noter” (s. 69). Historiskt sett kom begreppet 
folkmusik att börja användas under 1800-talets början. Lundberg och Ternhag (2005) menar att 
traditionen är betydligt äldre än så och de äldsta grenarna sträcker sig lång tillbaka i tiden med 
instrument som daterats till över 2000 år gamla. De äldsta instrument som hittats är kohorn som 
historiskt använts som arbetsredskap vid boskapsskötsel. Dessa instrument har använts för att 
valla djur och var vanligt förekommande på arbetet i fäbodmiljön. Musiken som bestod av 
lockrop eller kulning var ett verktyg i det dagliga arbetet med att valla djuren. Kulning eller 
lockrop är förknippat med ett högt, fokuserat och starkt ropande läte men varierade mycket i 
tonhöjd mellan olika personer och områden. Lundberg och Ternhag, 2005 skriver att ”musika-
liskt är dessa ropfraser uppbyggda kring centraltoner, vilka tjänar som vilopunkter mellan 
melismatiska partier av improvisatoriska inslag” (s. 24). Tonalt finns det stora likheter mellan 
kulning och kohornsmelodier.  
 
Det finns också en stor vistradition inom den svenska folkmusiken enligt Lundberg och Tern-
hag (2005). Där finner vi ballader vars teman och melodier har stora likheter med ballader från 
andra länder i Europa. Dessa ballader var från början dansvisor och karaktäriseras ofta av att 
de sjungs i växelsång med en försångare. Enligt Svenskt visarkiv (1983) har många ballader 
sina anor i medeltiden och karaktäriseras av dess många verser med okväden. En annan del av 
traditionen är enligt Lundberg och Ternhag (2005) den folkliga koralen. Den karaktäriseras av 
långsamma melodier utsmyckade i varierande grad med drillar och ornament. Dess tonspråk 
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skiljer sig från de moderna dur och moll-tonaliteterna och är mer besläktat med äldre modali-
teter där de flesta tonplatserna förutom grundton och kvint varieras. En folklig koral kan inne-
hålla flera olika tonaliteter som skiftar mellan olika fraser. Jersild och Åkesson (2000) framhål-
ler i sin forskning att de med den folkliga koralen menar den koralsång som präglas av en 
”folkmusikalisk praxis” (s. 14) och, till skillnad från dagens psalmsång, avviker från strikt syl-
labiskt2 utförande. När en melodi har flera toner per stavelse kallas det för gruppmelodisk stil 
eller melismatisk sång. Folkliga koraler varierar stilistiskt mellan olika traditionsbärare och 
områden. Genrellt sett består melodierna av en blandning av syllabisk stil och melismatisk sång, 
med utsmyckningar av drillar och ornament. De folkliga koralerna kan ha en frirytmisk karaktär 
eller en upplevd puls som ibland skiftar i tempo och regelbundenhet. Lundberg & Ternhag 
(2005) skriver att psalmboken innan 1695 endast innehöll texter, melodierna traderades därför 
muntligt och varje psalmtext fick melodiska varianter. Anledningen till att melodier lades till i 
psalmboken var för att sången skulle bli mer enhetlig landet över. Under slutet av 1500-talet 
övergick psalmdiktare till syllabisk vers. Med folklig koral menas här det som Jersild och Åke-
son (2000) lyfter fram i sin forskning, alltså inte den ”kyrkomusikaliska” psalmsången som 
kännetecknas av dess strikt syllabiska stil. Den folkliga koralen avviker från ”det strikt sylla-
biska framförandet” (s. 153). Samtidigt har många folkliga koraler sitt ursprung i tryckta psalm-
melodier, men har ”i den muntliga traderingsprocessen ”[…]” utformats enligt en äldre folk-
musikalisk praxis” (s. 96). Dessa folkliga, muntligt traderade koraler levde vidare men sången 
i kyrkan övergick med tiden till den syllabiska sången i och med orgelns och den skolade kyr-
komusikerns intåg i kyrkan. Platsen där de folkliga koralerna levde vidare blev i hemmen. Det 
finns också andra typer av visor menar Lundberg och Ternhag (2005), exempelvis sånglekar 
och vaggvisor och en rad andra kategorier som skiljer sig i sitt användningsområde och sina 
teman. Oftast går det att höra på namnet vad de använts till. Sånglekar är exempelvis vanliga 
inslag när vi dansar runt midsommarstången och vaggvisor är till för att söva ett barn. 
 
En annan stor del av den svenska folkmusiktraditionen är spelmansmusiken (Lundberg & Tern-
hag, 2005). Denna har en rad olika stilistiska drag som kommer presenteras senare vad gäller 
tonalitet och rytmik. Spelmansmusiken består nästan uteslutande av dansmusik. Den framförs 
vanligtvis på instrument och allra vanligast är fiolen som satt en särskild prägel på musiken. 
Vid tillfällen då instrument inte funnits att tillgå har det förekommit att spelemannen istället 
trallat melodin. Gunnarsson (2006) beskriver i sin metodbok hur trall skiljer sig från den övriga 
vokala traditionen. Att tralla innebär att härma ett instrument med olika nonsensord för att er-
sätta instrumentets funktion vid dans. Här läggs stor vikt på rytmik, puls och sväng. Tekniskt 
ställer det höga krav på vokalistens flöde och energi. Vokala inslag har på så vis blivit en del 
av dansmusiken och spelmanstraditionen. Spelmansmusiken är en stor del av folkmusiken. Ap-
pelholm (2016) beskriver i sin studie att trallen gör spelmansmusiken tillgänglig. Studien visar 
på fördelarna och friheten med att sjunga eller musicera utan text. Samtidigt kräver trall en 
förståelse för dansmusiken för att sångaren ska bli bekväm och använda trallstavelser obehind-
rat i ett flöde. Orden i sig har en inbyggd rytm och bidrar till svänget vilket en sångare kan lära 
sig att utnyttja och variera. En annan fördel med trallen är att det blir ett sätt för sångare att 
jämställa sig med instrumentalister.  
 
Det har enligt Lundberg och Ternhag (2005) inte medvetet odlats någon enhetlig sångteknik 
inom den folkmusikaliska genren. De menar vidare att det krävs en djupare förståelse och kun-
skap om sångteknik ”för att på allvar diskutera frågor om sångsätt” (s. 53). Ett av de generella 
drag som finns inom det folkliga sångsättet innebär att ”röstläget ligger nära talrösten och är 

                                                
2 Syllabisk betyder sång med en ton per stavelse (Jersild och Åkesson, 2000). 
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således relativt lågt (lilla oktaven) för kvinnor och tvärt om högt (lilla oktaven) för män. Kvin-
nor och män överlappar därmed varandras röstregister.” (Gunnarsson, 2006, s. 18). Åkesson 
(2007) skriver i sin avhandling att ”det centrala omfånget utgörs av lilla och ettstrukna oktaven 
med botten respektive höjdtoner i stora och tvåstrukna oktaven” (s. 212). Röstklangen är pla-
cerad långt fram och både bröströst och blandklang används. Tonen är fokuserad, rak och vib-
ratofri. Hård, mjuk och luftig ansats används. Både korta och långa ljudande vokaler och kon-
sonanter förekommer. Drillar, ornament och melismer är vanligt förekommande bland vissa 
sångare, likaså för- och efterslag samt upphämtningar. Detta är generella drag och samtliga av 
dessa förekommer sällan hos en och samma sångare.  

2.2.2 Folkmusiken, harmonisk eller modal? 
Ahlbäck (1995a) är en av pionjärerna när det gäller att studera tonspråket, rytmiken och andra 
stilistiska drag inom folkmusiken. I sin text Tonspråket i äldre svensk folkmusik försöker han 
genom ingående analys av traditionsinspelningar beskriva tonspråket eller tonaliteten inom den 
svenska folkmusikens äldre repertoar. Det första som dyker upp när det gäller att beskriva mu-
sikens tonalitet eller tonspråk är begreppen modal och harmonisk. Ahlbäck beskriver att detta 
har med musikens uppbyggnad och vår upplevelse av den att göra. I modal tonalitetsupplevelse 
är relationen mellan tonerna och dess förhållande till en referenston eller tonalt centrum det 
som gör melodin meningsfull. Tonalt centrum är den referenston som upplevs som mest central 
och kan också kallas för grundton. Denna ton kan vara ljudande parallellt med melodin och 
kallas då för bordun. Vissa instrument som exempelvis vevlira eller säckpipa har en bordunton 
och har ”därmed ett modalt tänkande inbyggt i instrumentkonstruktionen” (s. 10). I harmonisk 
tonalitetsupplevelse är melodin också meningsfull i relation till en ackordföljd där varje ackord 
upplevs ha en referenston. Denna upplevelse är vanlig inom flerstämmighet i västvärlden. In-
strument som dragspel och munspel lockar fram en harmonisk upplevelse eftersom det inbyggt 
i instrumenten finns möjlighet till harmoniskt ackompanjemang. När det gäller begreppen har-
monisk och modal är det viktigt att framhålla att det handlar om hur musiken uppleves och att 
det kan förekomma en blandning av dessa två. Ahlbäck argumenterar för att äldre svensk folk-
musik är modal då den äldre svenska folkmusiken fanns långt innan det harmoniska tänkandet 
utvecklades. Den har sjungits och spelats enstämmigt och ofta på borduninstrument. Den har 
också så kallade mikrotroner, toner som ligger mellan halva tonsteg vilka ”stör möjligheter till 
harmonisk tonalitetsupplevelse” (s. 13). Idag innehåller folkmusiken både äldre modal musik 
och låtar eller visor med harmonisk struktur. 

2.2.3 Folkmusikens tonspråk och rytmik 
Istället för begreppet tonart använder Ahlbäck (1995a) modus som beskrivs bestå av ett antal 
toner eller en skala toner där varje ton har en egen tonplats. Anledningen till att tonart inte 
används är de klara distinktioner som finns mellan folkmusikens tonspråk och den väster-
ländska konstmusikens. Det räcker inte att inom folkmusiken ”betrakta tonalitet som antingen 
dur eller moll”(s. 2) menar Ahlbäck. När det gäller tonaliteten finns en distinktion mellan folk-
musik och västerländsk konstmusik. En tydlig skillnad är att modus inom folkmusikens äldre 
tonspråk har så kallade variabla tonplatser. Detta innebär att en tonplats intonation kan varieras 
vid olika tillfällen. Tonplatsen kan variera mellan olika mikrointervall. Vi finner alltså inte bara 
hela och halva tonsteg utan också intonationer mellan halva tonsteg, mellan exempelvis c och 
ciss. Det är exempelvis vanligt att tonplats nummer tre är variabel. Exempelvis skulle den vid 
ett tillfälle vara låg och uppfattas som en mollters och andra gången något mikrointervall högre 
och då upplevas som någonstans mellan dur och moll eller så kallad svävande intonation. Det 
finns alltså en annorlunda intonationspraxis inom folkmusiken. Ahlbäck argumenterar för att 
detta inte är en ”felsjungning” eller ”felspelning” bland annat då det är vanligt förekommande 
och förekommer bland ”tekniskt och musikaliskt mycket skickliga utövare” (s. 25). Variabla 
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tonplatser och mikrotoner är vanligt på många andra platser i världen och det variabla tredje 
tonsteget förekom även inom västerländsk konstmusik under renässansen och barocken. 
 
Modus inom den äldre svenska folkmusiken håller sig oftast inom en oktavs omfång menar 
Ahlbäck (1995a). I hans undersökning framgår att vallåtsmodus är det i särklass vanligaste mo-
duset för den vokala repertoaren inom äldre svensk folkmusik. Vallåtsmodus har variabla ton-
platser vilket gör att det ibland upplevs som ”svävande”. Detta är vanligt förekommande för 
tonplats tre vilket gör att det ibland upplevs som varken dur eller moll. 
 
Rytmiken inom den svenska folkmusiken kretsar kring olika danser med egna rytmiska drag 
(Ahlbäck, 1995b). Puls, meter och tempo spelar en avgörande roll för hur låten kommer att 
uppfattas. Det finns exempelvis många olika låttyper i trefjärdedelstakt som olika typer av 
polska eller vals. Gunnarsson (2006) betonar vikten av att kunna lyfta fram dessa egenheter och 
att ”man lyckas skapa ett stadigt sväng och en energi som lyfter dansarna från golvet” (s. 50)  

2.2.4 Folklig sång ur ett musikdidaktiskt perspektiv 
 Vad kan en lärare i sångundervisning då göra för att som, Gunnarsson (2006) uttrycker det, 
”folkmusikanpassa” övningarna?  Gunnarssons sångskola Häxgnägg och pärlband är ovanlig i 
sitt slag och är därför en värdefull källa. Där behandlas de repertoarområden som nämnts i 
tidigare forskning och litteratur, det vill säga visor av olika slag, folkliga koraler, vokal vallmu-
sik och att tralla till dans. I boken finns en rad olika parametrar som en sångpedagog inom 
folklig sång kan behöva ta fasta på som ”taktart, rytm/meter, modus, ornament, variabla ton-
platser, text” (s. 30). När det gäller sångteknik presenterar Gunnarsson vissa övningar av ”all-
män karaktär” som kan ”användas av alla typer av sångare” (s. 30), inom olika genrer. Gun-
narsson nämner parallellt med dessa generella röstövningar inom folklig sång: 
 
• Kropp och hållning – här fokuseras på kroppen som instrument och att sjunga med en skon-

sam och anpassad sångteknik. Gunnarsson (2006) lyfter fram att hållning inte innebär att 
sångaren behöver stå helt stilla utan att en viss kroppsrörelse kan vara bra. Samtidigt ska 
sången vara fri i förhållande till rörelserna och lika gärna kunna utföras utan rörelserna.   

• Tonfokusering och klangplacering – här fokuseras på att ”skapa en koncentrerad och tät 
ton” (Gunnarsson, 2006, s. 32) utan läckage. Gunnarsson talar om att hitta en kärna i tonen 
och att leta efter en klangplacering i munhåla och resonansutrymmen genom att leka med 
olika ljud som flyttas runt med olika placeringar i munhåla och resonansutrymmen. Liksom 
Åkesson (2007) lyfter Gunnarsson (2006) fram att klangen inom folklig sång placeras ”täm-
ligen långt fram i munnen, nära talet” (s. 32). 

• Tonansats – det som skiljer sig från exempelvis klassisk sång är att ansatser ibland är ”upp-
hämtade”, det vill säga att sångaren gör ett förslag på en ton under exempelvis kvarten, 
antingen som ett distinkt hopp eller legato. 

• Ornamentik – här väljer sångaren själv hur mycket och var i sången det sker menar Gun-
narsson (2006). Det är alltså valbart och improviserat och kan skilja sig mycket mellan olika 
sångare. Det är dessutom vanligare inom viss repertoar som folkliga koraler. En viktig fak-
tor för ornamentering är att sångaren har ett rörligt struphuvud och att ornamenten sker med 
flyt så att de upplevs organiska i sammanhanget. Gunnarsson skriver att det finns ”olika 
typer av ornament, enkla för- eller efterslag eller hela melismer (med flera toner) i varierade 
former” (s. 35).  

• Variabla tonplatser – även här väljer sångaren var detta sker menar Gunnarsson (2006). 
Variabla tonplatser kan förekomma på ”sekund, ters, kvart, sext och septim (s. 38) och kan 
övas genom att förhålla sig till en bordun för att uppleva skillnaden. 
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• Flöde sväng och riktning – detta övningsområde handlar enligt Gunnarsson (2006) om att, 
genom en fri röst och andning hitta ett flöde som skapar förutsättningar för ett driv och ett 
sväng. Detta är av yttersta vikt vid dansmusik då dansarna är beroende av svänget i musiken. 
Två vägledande begrepp är energi och riktning. 

• Frimetrik – En del av repertoaren är frimetrisk, det vill säga utan tydlig taktart eller jämn 
puls menar Gunnarsson (2006). Sångaren väljer själv om sången ska vara frimetrisk eller i 
puls. Att sjunga frimetriskt möjliggör en stor variation och andra musikaliska uttryck. Här 
får sångaren möjlighet att behandla orden och fraserna utan krav på när nästa ord eller fras 
ska börja. Detta får samtidigt inte göra avkall på flödet i melodin. Gunnarsson (2006) menar 
att sångaren behöver hitta en linje genom hela sången. Hastigheten, hur sångaren drar och 
skjuter på i fraser blir viktigt att jobba med. 

• Artikulation och folkmusikalisk språkbehandling – texten är en viktig aspekt menar Gun-
narsson (2006). I klassisk sång hålls toner ut på vokaler men i folkligsång kan vokaler och 
konsonanter ses som lika viktiga i detta avseende. Ibland används så kallade tonande kon-
sonanter på exempelvis M eller N. Konsonanterna är av stor vikt för drivet framåt och kan 
ses som ”små studsmattor med olika sviktförmåga” (s. 46). 

• Musikaliska variationer – det är inte ovanligt att sångare varierar sin visa menar Gunnars-
son (2006). ”Rytm, ornament tonhöjd och melodi” (s. 48) kan varieras. Gunnarsson (2006) 
menar att det ur en pedagogisk synvinkel finns många poänger med att jobba med variation 
och improvisation inom enkla ramar. Detta kan bidra till förståelse för musikens uppbygg-
nad. 

2.2.5 Forskning om lärares attityder och relation till svensk folk-
musik 
Krohns (2017) studie syftade till att kartlägga hur lärare undervisar i svensk folkmusik. Studien 
vände sig till lärare som specialiserat sig på svensk folkmusik i syfte att undersöka vilket under-
visningsmaterial och vilka låtar som användes i undervisningen. Resultatet visade att 14% an-
givit att de inte alls arbetar med folkmusik i grundskolan. Övriga har beskrivit hur de jobbar 
med folkmusik, men resultatet ger ingen tydlig bild av vad som är dominerande när det gäller 
repertoarområde. Däremot framgår vad lärarna anser vara tongivande verk. Dessa går att här-
leda till olika repertoarområden exempelvis äldre traditionella visor och ballader som ”Staffans-
visan, Natten går tunga fjät, Räven raskar, Nu har vi ljus här i vårt hus, Lasse Lelle, Goder 
afton och Det är advent (s. 33). Vidare nämns i Krohns studie även psalmer som ” Den bloms-
tertid nu kommer, En vänlig grönskas rika dräkt, Stilla natt och Härlig är jorden” (s. 33). Detta 
kan vara exempel på de folkliga koraler som förekommer i sångundervisning. Dock kan inte 
sägas om dessa sjungs i folklig koralvariant eller enligt den nykomponerade psalmvarianten. 
När det gäller nyskrivna visor och ballader nämner Krohn inga sånger. Däremot framgår artister 
som Cornelis Vreeswijk och Evert Taube. När det gäller spelmansmusik nämns Äppelbo gång-
låt och Gärdebylåten. I likhet med tidigare forskning av Georgii-Hemming och Westvall (2010) 
visar även Krohns (2017) studie att eleverna har mer förkunskaper inom rock och pop. Någon 
av informanterna uppgav att det ibland för elevernas del kunde upplevas som krångligt med 
tretakt. Den visar också att låtar som spelats mycket i radio (exempelvis Gärdebylåten) och 
artister som varit vanligt förekommande i media (ex Kalle Moreus) också är vanligt förekom-
mande i undervisningen. Eklings (2012) studie har ett liknande tema som föreliggande studie. 
Ekling gjorde en kvalitativ studie om sångpedagogers syn på folklig sång. Bland de sångpeda-
goger som deltog i studien var det endast ett fåtal som hade inslag av folklig sång i sin under-
visning. Intresset för ämnet var varierat och sångpedagogerna hade ingen enhetlig bild av vad 
folklig sång innebär. I studien framhåller pedagogerna (som alla arbetade på kulturskola) att 
det inte fanns några krav på att arbeta med genrebreddning. Detta har förändrats då kultursko-
leutredningen (SOU 2016:69) slog fast att kulturskolan skulle präglas av en genremässig bredd. 
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Det är intressant att titta på liknande internationella studier trots att de inte har studerat den 
svenska folkmusiken. Han och Leung (2017) visar i sin surveystudie att de flesta lärarna vär-
derar den kinesiska folkmusiken högt, samtidigt som kinesisk folkmusik inte får något utrymme 
i klassrummet. Som en del av förklaringen menar Han och Leung (2017) att mindre musikkul-
turer trängs undan av större mer populära och på marknaden mer inflytelserika genrer. Han och 
Leung (2017) framhåller att det finns en koppling mellan musik och makt i samhället och att 
olika maktfaktorer kan påverka vilken musik som får mest utrymme inom musikutbildning. 
Detta menar de sträcker sig tillbaka till kolonialisering av världen då vissa länders inflytande 
ökade och då också inflytande från vissa musikkulturer ökade. Musikundervisningen, menar 
Han och Leung (2017), har på ett musikaliskt plan ”kolonialiserats” av västerländsk konstmu-
sik. Den kinesiska folkmusiken har trängts undan från undervisningen och givit utrymme åt 
västerländsk konstmusik. En av många maktfaktorer i detta är att lärare som nämner att de har 
utbildning inom kinesisk folkmusik har en lägre möjlighet att få jobb än de med en bakgrund 
inom västerländsk klassiks musik. 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
I dagens undervisning finns ett intresse från Skolverkets (2011) sida för att elever ska studera 
musik från olika kulturer och tidsperioder samt ges möjlighet till genrebreddning. Detta menar 
både Skolverket (2011) samt statens offentliga utredningar (SOU 2016:69). Den forskning som 
gjorts av Georgii-Hemming och Westvall (2010) visar att musikundervisningen i grundskolan 
domineras av rock och pop samtidigt som jazzmusik, konstmusik och folkmusik ges ett för-
svinnande litet utrymme. Skolverket (2011) menar att ämnet musik ska verka för att ”eleverna 
utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang” (s. 1). Frågan är 
i vilken utsträckning och för vilka musikaliska sammanhang eleverna utvecklar kunskaper i en 
undervisning som domineras av rock och pop? Kempe och West (2010) menar att valet av 
repertoar påverkar den musikaliska utvecklingen. Det ger enligt Rostvall och West (1998) sam-
tidigt en bild av hur lärare värderar musik och hur de ser på musikens funktion. En annan kon-
sekvens som ställer krav på lärarens val av repertoar är att det innebär ett bortval av annat vilket 
enligt Rostvall och West är ett argument för att läraren noga bör överväga vad som väljs ut och 
samtidigt vad som väljs bort. De menar att barn och unga inte har någon stor musikalisk refe-
rensram vilket är ytterligare an anledning att fundera över innehållet i musikundervisningen. 
Lärarens roll är avgörande för detta urval. Eftersom läraren har en avgörande roll för undervis-
ningens innehåll är det i föreliggande studie intressant att studera lärares relation till urvalet. 
Min nyfikenhet riktas i denna studie mot den svenska folkmusiken inom sångundervisning. 
 
Den svenska folkmusiken är en genre vars förekomst i musikundervisningen undersökts på 
grundnivå i Eklings (2012) studie om sångpedagogers arbete med folklig sång samt Krohns 
(2017) studie vars syfte var att undersöka hur lärare arbetar med folkmusik i grundskolan. Dessa 
säger inget om hur vanligt folklig sång är generellt i skolans undervisning. Vi vet enligt Georgii-
Hemming och Westvalls (2010) att musikundervisningen domineras av genrerna rock och pop. 
Ekling (2012) såg i sin undersökning att folklig sång sällan eller aldrig förekom bland de 12 
informanter som deltog i studien. I föreliggande studie hoppas jag få svar på om folklig sång 
förekommer i sångpedagogers undervisning och i vilken utsträckning. Eftersom folkmusik är 
en genre med olika områden är det också intressant att ta reda på vilken typ av innehåll inom 
folkmusiken som förekommer.  
 
Utifrån problemformuleringen ovan är syftet med denna studie att studera sångpedagogers re-
lation till folkmusik och vad de anser om sin förtrogenhet inom ämnet folklig sång och svensk 
folkmusik. Följande forskningsfrågor är formulerade: 
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1. Vad har sångpedagoger för erfarenheter av folklig sång från sin egen skolgång? 
 

2. Vad anser sångpedagoger inom olika verksamheter om sin förtrogenhet och kompe-
tens inom folklig sång? 

 
3. Hur vanligt förekommande är implementeringen av folklig sång i sångundervis-

ningen? 
 

4. Vilken typ av innehåll är vanligast inom folklig sång?	
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras det vetenskapsteoretiska perspektiv som ligger till grund i förelig-
gande studie. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Denna studie bygger på en positivistisk grund. Positivism har sin utgångspunkt i naturveten-
skapliga metoder (Bryman, 2011). Positivism innebär att forskaren har en objektiv och värde-
ringsfri syn på vetenskap, där kunskapen endast är giltig genom våra sinnen. Thurén (1991) 
understryker också detta, men framhåller samtidigt att kunskap kan vara legitimerad om den 
går att ”räkna ut med vår logik” (s. 15). De fakta eller data som samlas in ska kunna analyseras 
och mätas med logik. De slutsatser som forskaren drar ska sedan kunna testas empiriskt. Det 
finns alltså två kunskapskällor inom positivismen, den iakttagelse vi gör genom våra sinnen 
och logik vilken helt utgår från vårt intellekt. Vidare framhåller Turén (1991) vikten av att ställa 
sig kritisk till logiska resonemang. Vetenskapen ska bygga på ett kritiskt förhållningssätt och 
en granskning av den iakttagelse som våra sinnen förser oss med. Det handlar i grunden om att 
fakta som samlas in kan användas för att pröva hypoteser med målet att skapa en objektiv bild 
av det som undersöks. I utgångspunkten för en studie som denna blir ontologin, det vill säga 
synen på verkligheten, objektivistisk. I motsats till konstruktionism ses verkligheten som fast i 
den meningen att en organisation eller individ kan ses som objektiv, ”oberoende av sociala 
aktörer” (Bryman, 2011, s. 36). Denna syn på verkligheten kallas objektivism vilket hör ihop 
med positivismens syn på kunskap. 
 
Att välja ett vetenskapsteoretiskt perspektiv innebär ett tydligt vägval. Positivism innebär en 
tydlig distinktion mot ett annat huvudsakligt område, hermeneutiken. Patel och Davidsson 
(1991) skriver att hermeneutiken kan ses som positivismens motsats. Hermeneutiken praktise-
ras ofta inom det humanistiska fältet. Den grundar sig i att forskaren har ett tolkande perspektiv 
genom att den ”sätter sig i relation till forskningsobjektet (Turén, 1991, s. 28) och den sociala 
verklighetens subjektivitet. Som invändning mot positivismen ligger i hermeneutikens grunder 
i att vi bättre kan förstå människor genom att sätta oss in i deras verklighet. Som exempel lyfter 
Turén  fram olika sätt att se på ett fenomen som emigration. Genom positivismen kan vi under-
söka vilka faktorer som ligger bakom emigration. Samtidigt får vi en betydligt djupare förstå-
else för ”hur det är att emigrera” (s. 46) genom att möta och sätta oss i relation till människor 
som emigrerat. Detta eftersom vi i egenskap av att vi är människor kan sätta oss in i andra 
människors känslor och upplevelser. 
 
Bryman (2011) menar att valet av vetenskapsteoretiskt perspektiv beror på vad som ska under-
sökas. Eftersom målet med föreliggande studie är att undersöka frekvens och statistik är det 
naturligt att använda positivism som vetenskapligt perspektiv. Detta eftersom studien inte äm-
nar sätta sig in i en social verklighet utifrån ett tolkande perspektiv. Istället riktas intresset mot 
hur något förhåller sig statistiskt eller procentuellt vilket kräver kvantifiering. Inom 
positivismen strävar forskaren enligt Turén (1991) efter kvantifierbara data för att kunna dra 
generella slutsatser. Som beskrivs i problemområdet finns ett intresse att undersöka genrers 
förekomst i undervisningen. För att kunna dra generella slutsatser om en genres förekomst 
räcker det inte att undersöka ett fåtal individer utan en större grupp för att kunna få fram kvan-
tifierbara data menar Bryman (2011). Därför används positivism som vetenskapsteoretiskt per-
spektiv och den kvantitativa forskningsansatsen som utgångspunkt för att besvara studiens 
forskningsfrågor. 
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Kvantitativ forskning utgår ofta från en deduktiv teori. Forskaren deducerar hypoteser som prö-
vas utifrån den kunskap som tidigare finns kring området. Med deduktion menas ”att man drar 
en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande” (Turén, 1991, 
s. 23). Sanningshalten i hypotesen prövas sedan mot verkligheten. I teorin finns det alltså en 
möjlighet att en hypotes motbevisas. För att möjliggöra en undersökning måste hypotesen eller 
hypoteserna konkretiseras med forskningsbara begrepp inom området. Föreliggande studie har 
ett deduktivt förhållningssätt då de frågor som används i enkäten bygger på tidigare forskning 
och litteratur. Där med kan sägas att viss utsagor i den tidigare forskningen prövas.  
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras metoden och genomförande av studien samt vad det innebär att an-
vända denna metod. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Med metodologiska utgångspunkter menas de förutsättningar som ligger till grund för studiens 
genomförande. Här beskrivs de metodologiska utgångspunkterna och på vilket sätt dessa kan 
användas i syfte att svara på studiens forskningsfrågor. 

4.1.1 Val av forskningsansats 
Denna studie bygger på en kvantitativ forskningsansats. Kvantitativ forskning kännetecknas av 
att kvantifiering betonas och att insamling av en större mängd data görs (Bryman, 2011). Inom 
kvantitativ forskning prövas en teori som utgångspunkt för observation och undersökning av 
ett eller flera fall. För att möjliggöra en sådan undersökning måste hypotesen eller hypoteserna 
konkretiseras med forskningsbara begrepp inom området. Eftersom studien ämnar söka svar på 
områden som rör människors relation till folkmusiken är folkmusiken ett exempel på begrepp 
som bör konkretiseras för att kunna studeras. Anledningen till att en kvalitativ forskningsstra-
tegi inte väljs för denna studie är att kvalitativ forskning i regel, enligt Bryman, utgår från ett 
tolkande perspektiv i syfte att undersöka ett mindre antal människor. Det kan ge intressanta 
data och reflektioner men i denna studie undersöks ett större antal personer i syfte att få en 
annan typ av data, och en större, kvantifierbar bild av den valda gruppen. Forskaren som väljer 
en kvantitativ forskningsansats beskriver ofta sina resultat i siffror medan en kvalitativ forsk-
ningsansats fokuserar mer på ord. En annan skillnad är att kvantitativ forskning styrs av fors-
karens perspektiv utifrån vad den är ute efter att undersöka, meden den kvalitativa ansatsen 
bygger mer på deltagarnas uppfattningar. Detta gör också att forskaren inom kvantitativ forsk-
ning har en större distans till de individer som deltar i studien. Ett tydligt exempel är enkätun-
dersökningar där forskare och respondenter inte ens möts. 

4.1.2 Val av forskningsdesign 
Föreliggande studie utgår från en tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign handlar om att upptäcka 
och studera samband mellan olika variabler genom att samla in data om dessa (Bryman, 2011). 
Det kan ske genom enkäter men också genom andra metoder som ”strukturerade observationer, 
innehållsanalys, offentlig statistik och dagböcker” (Bryman, 2011, s. 63). I denna kvantitativa 
studie riktas fokus mot att hitta mönster, samband och variationer mot de eller det som under-
söks. Därför undersöks fler än ett fall. För att upptäcka variationer och skapa distinktioner mel-
lan olika individer eller organisationer ligger det oftast i forskarens intresse att undersöka 
många fler än två fall. Mätningarna avser alltså att resultera i en mängd kvantifierbara data som 
används för att se samband och för att studera mönster. Kvantitativ forskning som bygger på 
att förklara orsaker och inte bara beskriva ett fenomen lägger stor vikt på kausalitet vilket oftast 
går lätt att styrka inom en experimentell design skriver Bryman. Kausalitet innebär att under-
söka orsak och verkan vilket ofta inte är möjlig inom en tvärsnittsdesign eftersom variablerna 
samlats in vid samma tillfälle. Forskare som önskar undersöka orsak och verkan väljer istället 
en longitudinell design för att komma närmre kausalitet. 

4.1.3 Val av forskningsmetod 
Insamling av data görs genom enkäter. För att kunna göra generaliseringar menar Bryman 
(2011) att urvalet måste vara så representativt som möjligt för den gruppen som observeras. För 
att kunna generalisera över en hel grupp kan ett sannolikhetsurval användas, vars teknik handlar 
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om att informanterna väljs ut på ett slumpmässigt sätt. Detta kallas enligt Bryman för ett ”obun-
det slumpmässigt urval ”[…]” och bygger på att varje enhet i populationen har samma möjlighet 
att delta” (s. 183).  De som deltar ska samtidigt representera en miniatyr av den större grupp de 
tillhör. Hinder för detta kan uppstå på många olika plan, exempelvis om enkäten skickas ut på 
internet eftersom alla inte har internet eller epost. Forskaren måste se upp med generaliseringar 
om den använder ett så kallat ”bekvämlighetsurval” (s. 194). Detta innebär att forskaren väljer 
personer som är tillgängliga och lätta att nå med sin enkät. Ett bekvämlighetsurval kan enligt 
Bryman ge intressanta data men resultatet är samtidigt omöjligt att generalisera på andra än den 
grupp som undersökts. Exempelvis om en forskare vill undersöka studenters alkoholvanor och 
väljer att skicka sin enkät till studenter på en viss högskola, kan forskaren endast generalisera 
sitt resultat på denna skola och ingen annan. Samtidigt kan resultatet vara intressant och jäm-
föras med andra liknande studier för att få en bättre bild av problemområdet. När det gäller 
reliabiliteten måste studien kunna genomföras av en annan forskare som leder till samma resul-
tat. Studien ska vara replikerbar vilket menas med att den ska vara upprepbar. Därför måste 
forskaren som gör studien detaljerat beskriva sitt tillvägagångssätt. Målet med att använda en-
kät som metod är att få fram en mängd olika variabler och kunna studera samband mellan dessa. 
Bryman menar att det kan vara möjligt att på så vis upptäcka samband vilket är en vanlig metod 
inom en tvärsnittsdesign. 

4.1.4 Val av analysmetod 
Det finns flera olika analysmetoder inom kvantitativ forskning (Bryman 2011): Univariat ana-
lys som handlar om att observera variablerna var för sig, bivariat analys som innebär att analy-
sera två variabler och visa på dess korrelation och multivariat analys som är en analys av tre 
eller fler variabler i syfte att studera samband mellan dessa. I föreliggande studie finns två olika 
typer av variabler. Den ena är ordinalvariabler som innebär att kategorierna kan rangordnas 
samtidigt som det exakta avståndet mellan dessa inte kan avgöras. Frågorna är i detta fall äm-
nade att mäta frekvens. Exempelvis kan svaret ”instämmer delvis” betraktas ha en lägre nivå 
av instämmande än svaret ”instämmer till stor del” eller ”instämmer helt”. En annan typ av 
variabel som förekommer i studien är nominalvariabler, vilket är svar på frågor som inte går 
att rangordna som exempelvis vilka skolformer respondenterna undervisar i. Det går exempel-
vis inte att säga om kulturskola är större än grundskola. För att få svar på forskningsfrågorna 
används enbart univariat analys. I analysprocessen kan då två variabler analyseras samtidigt i 
syfte att studera relationen mellan dessa vilka sedan presenteras som univariata data. Univariat 
analys kan beskrivas genom stapeldiagram eller cirkeldiagram vilket enligt Byrman är de van-
ligaste metoderna för ”beskrivning av kvantitativa data”(s. 323). Enligt Bryman är det viktigt 
att redan innan enkäten utformas titta på hur analysen av data ska göras eftersom det påverkar 
hur enkäten ska utformas. De begrepp som används ”utgör teorins byggstenar” (s. 154) menar 
Bryman (2011). Där kan exempelvis olika inslag i undervisningen lyftas fram för att kunna 
studera hur vanligt förekommande dessa är enligt respondenterna. Det skulle kunna ge svar på 
vilka inslag som är vanliga och vilka som är mindre vanliga i undervisningen. I föreliggande 
studie används surveymonkeys analysverktyg för att se hur olika data kan analyseras. Där går 
det att analysera enskilda variabler eller jämföra variabler med varandra.  

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av respondenter, studiens genomförande samt dess 
validitet och reliabilitet. 

4.2.1 Urval av respondenter 
Enkäten var elektronisk och skickades ut på sociala medier till en grupp ”sångpedagoger” med 
1344 medlemmar och till gruppen ”musiklärarna” med 5259 medlemmar (skickades ut i april 
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år 2018). Studien riktades till alla sångpedagoger oavsett skolform och huvudsakligt genreom-
råde. Beskrivningen av gruppen sångpedagoger är följande: ”Denna grupp är till oss sångpeda-
goger för att kunna diskutera, fråga eller dela saker om sång” (facebook.com). Detta är alltså 
ett bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman (2011) gör att resultatet inte går att generalisera på 
gruppen sångpedagoger i Sverige. 61 sångpedagoger svarade på enkäten varav 56 kvinnor 
(92%) och 5 män (8%). Nästan alla, 59 av sångpedagogerna (97%) har angett att de studerat 
musik på högskolenivå, varav en majoritet har en lärarexamen. 

4.2.2 Enkätutformning och datainsamling 
I utformandet av enkäten användes Siniscalco och Auriats (2005) riktlinjer för att skapa en ny 
enkät. Utformandet bygger också på tidigare enkäter och den tidigare forskning som presente-
rats i områdesorienteringen. Enkäten består av tre delar med totalt 33 frågor (se bilaga 1): 
 

1. Demografisk information som kön, ålder och tidigare studier. 
2. Erfarenheter och undervisningens innehåll såsom lärarnas erfarenheter av folklig sång i 

olika skolformer, vilken typ av inslag som förekommer inom folklig sång och övergri-
pande frågor om lärarnas egen undervisning. 

3. Fördjupad del om sångpedagogernas egen undervisning såsom förekomsten av folklig 
sång samt vilken typ av inslag och orsaker till att folkmusik är vanligt eller ovanligt. 
 

Inledningsvis består enkäten av en förstasida (se bilaga 1) med en kort beskrivning av studien 
med information om vilka den riktar sig till. Denna del tar avstamp i etiska riktlinjer formule-
rade av Oldendick (2012) och handlar om att informationen kommer att databehandlas och 
avidentifieras, samt att svaren kommer att användas i studien och att de som väljer att delta ger 
sitt godkännande till detta. 
 
Siniscalco och Auriats (2005) betonar vikten av ett tydligt språk och enkel vokabulär. Detta för 
att minimera risken för missförstånd, vilket kan äventyra tillförlitligheten, men också för att 
enkäten bör vara så enkel som möjlig att svara på för respondentens skull. Siniscalco och Au-
riats (2005) menar vidare att ovanliga begrepp som används måste definieras. I detta fall har 
valet gjorts att göra en kort beskrivning av vad som menas med de begrepp som frågas efter 
innan frågorna kommer (se bilaga 1). Ett exempel på detta visas här: 
 

Med svensk folkmusik och folklig sång avses här musikalisk gestaltning 
som har sin grund i folkmusiken, med följande repertoarområden: 
-Äldre traditionella visor och ballader 
-Moderna och nyskrivna visor och ballader 
-Trall 
-Vallåtar och kulning/lockrop 
-Folkliga koraler 

 
Eftersom tidigare forskning lyft fram att svensk folkmusik kan vara ett tvetydigt begrepp (Lund-
berg och Ternhag, 2005), förklaras här vad som menas med svensk folkmusik. Enkäten är sedan 
uppdelad i tre delar. Den första delen består av frågor om personens bakgrund som ålder kön 
och nationalitet samt frågor om utbildning och huvudsakligt genreområde. Denna del är inspi-
rerad av den enkät som Hatfield (2016) använde i genomförandet av sin studie med många 
liknande frågor. Den första delen ämnar också ge svar på forskningsfråga två när det gäller att 
utkristallisera vilka olika skolformer respondenterna undervisar i. Som svar kunde de dels ange 
föreslagna alternativ eller ett öppet alternativ om deras skolform inte fanns med bland alterna-
tiven. Den andra delen handlar övervägande om respondentens erfarenheter av folklig sång och 
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svensk folkmusik samt avslutningsvis om några övergripande frågor om deras egen undervis-
ning. Syftet med denna del är att se om det finns något samband mellan lärarnas upplevelse och 
erfarenheter av svensk folkmusik och deras egen undervisning. Den tredje och sista delen hand-
lar om lärarnas egen undervisning. Här framgår fler musikaliska och sångtekniska aspekter av 
folkmusiken, vilka baseras på litteraturen, och dessa finns med för att respondenten ska få en 
bild av folkmusiken som beskrivs i områdesorienteringen. Syftet är också att svara på frågan 
om vilken typ av folkmusikaliskt inslag som förkommer i undervisningen. Utöver repertoar-
områden som nämnts ovan lyfts följande aspekter fram:  
 

-Tonfokusering och klangplacering 
-Tonansats 
-Ornamentik 
-Variabla tonplatser 
-Flöde, sväng och riktning 
-Frimetrik 
-Artikulation och folkmusikalisk språkbehandling 
-Musikaliska variationer 

 
Frågorna är riktade mot om huruvida dessa sångliga eller musikaliska aspekter förekommer i 
respondentens undervisning. Dessa aspekter finns alltså med i beskrivningen av svensk folk-
musik och som inslag i sångskolan Häxgnägg och pärlband (Gunnarsson, 2006). Syftet med 
de olika frågeformerna i enkäten är främst att mäta frekvens och statistik samt jämföra vad 
exempelvis den grupp som svarat alternativ A på fråga 1 svarar på en annan fråga. 

2.2.3 Pilotstudie 
Innan enkäten skickades ut gjordes ett test-retest för att undersöka eventuella brister, reliabilitet 
och validitet. Enkäten skickades ut till tre sångpedagoger som svarade på denna vid två olika 
tillfällen med en veckas mellanrum. I jämförelse mellan de olika tillfällen stämde svaren över-
ens till 84%. Bland de svar som inte stämde fanns en del frekvensfrågor som skilde sig något 
mellan exempelvis ”instämmer delvis” eller ”instämmer till stor del”. Efter att svaren kommit 
in frågades efter eventuella otydligheter. Två respondenter upplevde att en fråga upprepade sig. 
vilket undersöktes och efter avvägande togs den ena bort eftersom de liknade varandra. Re-
sponsen från informanterna visade att enkäten var övervägande lätt att förstå och lätt att besvara. 

4.2.4 Bearbetning och analys 
Analysen utgick från univariat analys. Inledningsvis granskades enkätsvaren översiktligt. Se-
dan ställdes enkätsvaren upp mot forskningsfrågorna. Utifrån det sorterades enkätfrågorna in 
efter de forskningsfrågor som de kunde relateras till. Därefter skrev jag ned vilka frågor jag 
ville jämföra för att se vad de olika svaren på en fråga visade på en annan fråga. Det kunde 
handla om att undersöka en viss grupp av respondenter, exempelvis vad de som angett att de 
undervisar i kulturskola anser om något och jämföra det med de som undervisar i gymnasie-
skolan. När jag hade skrivit ner alla möjliga aspekter som kunde bli intressant med tanke på att 
besvara forskningsfrågorna började jag bygga min analys utifrån detta. För att göra det använde 
jag analysverktyget i Surveymonkey. Förutom att detta möjliggör en översikt över alla frågor 
och svar går det också att filtrera olika svar och jämföra svar på frågor, vilket gjorde enkätsvaren 
överblickbara. Genom verktygen ”filter” och ”jämför” kunde jag snabbt se vad de som hade 
svarat med ett specifikt alternativ hade angivit som svar på alla andra frågor. Det gick också att 
undersöka flera grupper samtidigt genom att filtrera bort övriga respondenter, exempelvis om 
jag redan hade tittat på respondenterna inom de enskilda skolformerna och ville sammanställa 
gruppen som undervisar i både grundskola och gymnasieskola. Denna typ av analys gjorde att 
svaren på forskningsfrågorna kunde nå en djupare nivå och i fallet ovan kunde förutsättningarna 
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att möta folkmusiken studeras för olika skolformer och inte bara generellt för alla respondenter. 
När jag hade gjort de analyser som jag ville göra exporterade jag ett stort antal grafer och sam-
lade dessa i ett nytt dokument, vilket gav mig en första översikt över hur jag skulle kunna svara 
på forskningsfrågorna. Utifrån forskningsfrågorna skapade jag sedan rubriker och placerade in 
graferna under dessa. Graferna visade då det som Bryman (2011) benämner som univariata 
data. Därefter kommenterade jag graferna och sorterade in dem i den ordning jag ville presen-
tera resultatet samt skrev ned vad de visade och hur jag kunde använda dem för att besvara en 
eller flera forskningsfrågor. Därefter läste jag igenom varje forskningsfråga för sig och stude-
rade resultatet utifrån dessa vilket gjorde att jag valde att göra ytterligare analyser och väga in 
fler variabler. När det var färdigt hade vissa frågor också sorterats. Frågor om ålder, nationalitet, 
nuvarande sysselsättning och lyssningsvanor är exempel på frågor som valdes bort eftersom de 
inte betraktades kunna bidra till att svara på forskningsfrågorna. I resultatet presenteras de ru-
briker som växte fram under analysen och som sedan blev underlaget för ett resultat. 

2.2.5 Etiska överväganden  
Codex (2018a) lyfter fram regler och riktlinjer för forskning som en forskare bör ta hänsyn till. 
Människor som deltar i en studie ska veta om vad det innebär och samtycka till att deras delta-
gande används i studien. De ska också veta vad syftet med studien är och samtycka till sitt 
deltagande. I enkätens förstasida framgår studiens syfte och att de som väljer att svara på enkä-
ten med sitt inlämnande godkänner att de data som samlas in används i studien. Codex (2018b) 
menar att personuppgifter inte bara handlar om en persons personnummer utan allt som går att 
härleda till den personen. I enkäten framgår att personerna kommer att avidentifieras och att 
informationen kommer att databehandlas. Enligt Codex (2018c) måste barn som är under 15 år 
ha sina föräldrars samtycke till deras deltagande i en studie. Samtliga informanter har i förelig-
gande studie varit vuxna vilket innebär att de själva ansvarat för detta.  

4.2.6 Om validitet och reliabilitet 
Validitet handlar enligt Ejlertsson (2005) om att mäta det som avses mäta, det vill säga att de 
mått som används gör det möjligt att mäta de begrepp som åsyftas. En kritisk aspekt i en enkät-
studie är att frågorna ska vara ställda på ett sådant sätt att de mäter det som de avser mäta. Detta 
hänger ihop med det som kallas innehållsvaliditet. Innehållsvaliditet innebär att det som ska 
undersökas, i detta fall svensk folkmusik i sångundervisning, konkretiseras så att det framgår 
vad som menas med detta. Som tidigare nämnts har enkäten baserats på tidigare forskning, 
litteratur och tidigare enkäter. Det var viktigt att respondenten fick ta del av de begrepp som 
används i enkäten. Exempel på det är den definition eller sammanfattning av svensk folkmusik 
som finns med i enkäten. Frågorna ställdes utifrån de perspektiv på ämnet som framgått i tidi-
gare forskning och utformades i relation till studiens syfte. 
 
När det gäller validitet inom tvärsnittsstudier menar Bryman (2011) att den interna validiteten 
riskerar att bli låg eftersom det kan vara svårt att se orsaken till ett samband utifrån de data som 
samlats in. Exempelvis om en studie som denna skulle visat på ett samband mellan ett specifikt 
innehåll och en viss skolform (kulturskola, gymnasieskola) skulle det vara svårt att utläsa var-
för, såvida frågor om detta inte också utformats. Sådana frågor skulle kunna handla om ifall det 
är lärarens utbildning som påverkar detta, lärarnas bakgrund eller intresse eller att styrdoku-
menten i gymnasieskolan skiljer sig jämtemot kulturskolan. Det beror alltså helt på vad som 
ska undersökas och hur. Vidare menar Bryman (2011) att den externa validiteten handlar om 
urvalet av respondenter. Han skriver att ”den externa validiteten är hög då man gjort ett slump-
mässigt urval och sedan samlat in sin information om individerna i detta urval” (s. 66). I före-
liggande studie har inte ett slumpmässigt urval skett utan ett bekvämlighetsurval. Enkäten har 
delats ut till en grupp sångpedagoger på sociala medier och vem som helst i denna grupp har 
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haft möjligheten att svara. Den externa validiteten blir därmed låg. För att få en hög extern 
validitet krävs en mer omfattande studie med exempelvis en longitudinell design. Den ekolo-
giska validiteten riskerar att bli låg då de instrument som används inte är en del av den naturliga 
situationen för informanterna. I föreliggande studie bygger dock inte på observation av respon-
denterna utan vad de själva anger som svar i enkäten. 
 
Burgess (2011) menar att en kritisk del av en enkätstudie är att forskaren verkligen ser till att 
de frågor som ställs i enkäten kan ge svar på de forskningsfrågor som studien ämnar besvara. I 
denna studie har varje fråga vägts in mot forskningsfrågorna i syfte att se om frågorna har rele-
vans. En annan viktig aspekt menar Burgess (2011) är att ta beslut om och vara förtrogen med 
analysmetoden innan enkäten skickas ut. Verktyget för analys är också viktigt att utse och be-
pröva innan och här rekommenderar Burgess (2011) att forskaren använder en dator. Detta har 
också testats i Surveymonkeys analysverktyg. 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet menar Bryman (2011), vilket bland annat kan styrkas 
genom att studien kan göras på nytt och visa samma resultat. Problem med reliabiliteten uppstår 
om vi exempelvis gör ett test för att mäta en persons intelligens och sedan gör ett nytt likvärdigt 
test på samma person som ger ett helt annat resultat. Då kan studien inte betraktas som pålitlig 
och reliabiliteten blir låg. Vidare menar Bryman att forskaren, för att nå en hög reliabilitet, har 
några viktiga parametrar att förhålla sig till. Det ena är stabilitet. Detta kan prövas genom att 
göra ett test-retest. Det innebär att en grupp får göra ett test och sedan upprepa testet vid ett 
senare tillfälle. Sedan analyseras resultaten av de båda testen för att se om studien var repliker-
bar. Det är viktigt att korrelationen eller sambandet mellan dessa två är hög menar Bryman. 
Ejlertsson (2005) skriver att ”reliabiliteten är hög om respondenterna i huvudsak har svarat 
samma sak” (s. 103). I föreliggande studie har ett test-retest genomförts som visade detta. Efter 
testet har frågor om otydlighet och andra brister med enkäten eftersökts hos respondenterna 
varav en fråga har tagits bort. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat, inledningsvis med en beskrivning av de responden-
ter som deltog genom att svara på enkäten. Sedan följer rubriker och avsnitt som är direkt kopp-
lade till att besvara studiens forskningsfrågor. Först presenteras en del som beskriver sångpe-
dagogernas egen studietid och deras erfarenheter av folklig sång följt av sångpedagogernas 
egen undervisning. Därefter kommer en del som behandlar frågor om förtrogenhet och kompe-
tens. Avslutningsvis presenteras ett kort avsnitt om olika faktorer som påverkar undervisning-
ens innehåll följt av en sammanfattning. 

5.1 Respondenter 
61 sångpedagoger deltog i studien varav 56 kvinnor (92%) och 5 män (8 %). I diagram 1 visas 
respondenternas högsta slutförda utbildning: 
 

 
Diagram 1. Visar respondenternas högsta uppnådda studienivå. 

Diagram 1 visar att nästan alla, 59 av sångpedagogerna (97%), har angett att de studerat musik 
på högskolenivå varav en majoritet har en lärarexamen. I diagram 2 visas respondenternas hu-
vudsakliga genreområden: 
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Diagram 2. Visar respondenternas huvudsakliga genreområde.

Digram 2 visar att rock och pop är vanligast bland respondenterna. Detta gäller inom alla skol-
former bland barn och unga men inte bland lärare på folkhögskola och högskola. Bland de 3 
som uppgivit att de har folkmusik som huvudgenre är två representerade bland de som under-
visar i grundskola. Av de som valt alternativet ”annat” på frågan om genreområde har en ma-
joritet angett ”musikal”. Andra har angett ”blandat”, ”RnB”, ”visa”, ”soul”, ”gospel”. Diagram 
2 visar också att 14 har svarat jazz och 3 har svarat att de har folk som huvudsakligt genreom-
råde. Diagram 3 visar att samtliga efterfrågade skolformer finns representerade bland respon-
denterna: 
 

 
Diagram 3. Visar var respondenterna undervisar. 

Diagram 3 visar att kulturskola den vanligaste skolformen bland respondenterna. Därefter har 
alternativ ”annat” angivits där en stor majoritet angett att de undervisar privat. 
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5.2 Erfarenheter av folklig sång i sin egen skolgång 
Inom den totala musikutbildningen har respondenterna angivit att folklig sång förekommit en-
ligt diagram 4: 
 

 
Diagram 4.  Visar respondenternas uppskattade erfarenheter av folklig sång i sin tidigare utbildning. 

Diagram 4 visar att en majoritet angett att folklig sång sällan förekommit. De repertoarområde 
som varit vanligast är äldre traditionella visor och ballader följt av folkliga koraler. Bland de 
som angav alternativ ”annat” på frågan om vilken repertoar som förekommit har svaren varit 
”folkvisor på ett klassiskt sätt” samt ”vet inte”. Utifrån tabellerna 1-5 går det att se hur vanligt 
folklig sång varit inom de olika skolformerna som efterfrågats: 
 
Tabell 1. Visar respondenternas erfarenheter av folklig sång på folkhögskola. 

 
 

Tabell 2. Visar respondenternas erfarenheter av folklig sång på högskola. 

 
 
En gemensam analys för tabell 1 och 2 är att de skolformer där folklig sång varit vanligast för 
vissa respektive ovanligast för andra är folkhögskola (se tabell 1) och högskola (se tabell 2). 
Denna slutsats dras eftersom en högre andel angivit ytterligheterna ”aldrig” samt ”mycket ofta” 
jämfört med övriga skolformer. Inom skolformer på eftergymnasial nivå var folklig sång van-
ligt för vissa medan det för andra aldrig förekommit. För en majoritet var det sällan förekom-
mande: 
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Tabell 3. Visar respondenternas erfarenheter av folklig sång i grundskola. 

 
 

Tabell 4. Visar respondenternas erfarenheter av folklig sång i gymnasieskola. 

 
 

Tabell 5. Visar respondenternas erfarenheter av folklig sång på kulturskola. 

 
 
En gemensam analys för diagram 3 till 5 är att utbildningar för barn och unga har minst ytter-
ligheter bland svaren. Detta går att utläsa då det i högre grad är vanligast med svarsalternativet 
”sällan” följt av ”ofta” jämfört med de eftergymnasiala utbildningarna som visas i tabell 1 och 
2. 

5.3 Folkmusikaliskt innehåll i sångpedagogernas egen 
undervisning. 
I detta avsnitt svaras på forskningsfrågorna om hur vanligt förekommande folklig sång är i 
sångpedagogernas egen undervisning och vilken typ av repertoar som förekommer. Diagram 5 
visar vad respondenterna svarat på påståendet ”folklig sång förekommer i min undervisning”. 
Svaren visar att 55 lärare (90%) angivit att folklig sång förekommer i någon utsträckning, vilket 
går att utläsa eftersom resterande 6 (10%) svarat ”aldrig”. En majoritet, 41 lärare (67%) har 
angivit svaret ”sällan/vid enstaka tillfällen per läsår”, följt av 13 lärare (21%) som angivit svars-
alternativet ”ofta/flera gånger per termin”. 1 lärare (2%) har angivit svaret ”mycket ofta”: 
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Diagram 5. Visar förekomsten av folklig sång i undervisning. 

Diagram 5 visar att folklig sång bland en övervägande majoritet sällan förekommer. En närmare 
analys gjordes också genom att studera om förekomsten av folklig sång skiljer sig mellan vilka 
skolformer respondenterna undervisar i. Där framgick att folklig sång är ovanligast bland de 
som undervisar i kulturskola och vanligast på folkhögskola. Inom samtliga skolformer hade en 
majoritet med svarsalternativet ”sällan/vid enstaka tillfällen per läsår”, förutom folkhögskola 
där en majoritet svarat ”ofta/flera gånger per läsår”. Även om representationen inte är tillräck-
ligt hög bland de undervisande lärarna på folkhögskola eller högskola för att dra några exakta 
slutsatser går det att se tydliga tendenser. Den enda respondent som angivit ”mycket ofta” un-
dervisar privat. Att 1 av 61 angivit detta pekar mot att folklig sång endast är ”mycket vanligt” 
vid sällsynta fall.

5.4 Vanligaste repertoarområdet inom folklig sång 
Diagram 6 visar att alla repertoarområden som efterfrågats i enkäten finns representerade bland 
sångpedagogerna som grupp. Istället för att som under förra rubriken visa på hur vanligt folklig 
sång är så visas här hur spridningen av olika repertoarområden är bland respondenterna:  
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Diagram 6. Visar vilket repertoarområde som är vanligast inom folklig sång. 

Utifrån diagram 6 framgår att äldre traditionella visor och ballader är det vanligaste repertoar-
området följt av nyskrivna visor och ballader. Bland de 3 som valt svarsalternativ ”annat” har 
”irländsk folkmusik samt ”världsmusik” angivits. 

5.5 Förtrogenhet 
För att få en djupare förståelse för vilka musikaliska aspekter av repertoaren som förekommer, 
kan vi titta diagram 7 nedan som visar vad lärarna angett om sin förtrogenhet med folklig sång: 

 
Diagram 7. Visar vad lärarna svarat på frågan om de anser sig vara förtrogna med att undervisa i folk-
lig sång. 

Utifrån diagram 7 går att utläsa att lärarna skiljer sig i sin syn på sin förtrogenhet. Utöver denna 
aspekt undersöktes hur varje grupp svarat på frågan om vilka folkmusikaliska inslag de känner 
sig förtrogna med. Detta gjordes för att visa på ett samband mellan hur lärarna svarat på dessa 
olika frågor. Diagram 8 nedan visar de sammanlagda svaren för vilka områden som frågats 
efter: 
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Diagram 8. Visar hur stor procent av respondenterna som anser sig ha förtrogenhet för följande om-
råde inom folklig sång. 

Utifrån diagram 8 går att utläsa att strax över hälften uttrycker en förtrogenhet för områden som 
tonfokusering, flöde, sväng och riktning, tonansatser medan det är betydligt ovanligare med 
förtrogenhet för frimetrik, variabla tonplatser och musikaliska variationer. Diagram 9 till 12 
visar att de som angivit en högre förtrogenhet än de övriga också har en bredare förtrogenhet 
för de olika inslagen i folklig sång: 

 
Diagram 9. Visar de 18 som angivit "instämmer 
inte alls" på påståendet om förtrogenhet (se dia-
gram 8). 

 

Diagram 11. Visar de 10 som angivit "instäm-
mer till stor del" på påståendet om förtrogenhet 
(se diagram 8). 

 
Diagram 10. Visar de 29 som angivit "instäm-
mer delvis" på påståendet om förtrogenhet (se 
diagram 8). 

 

Diagram 12. Visar de 4 som angivit "instämmer 
helt" på påståendet om förtrogenhet (se diagram 
8).



 

 34 

En gemensam analys för diagram 9 till 12 visar att de som har en hög förtrogenhet också anser 
sig ha förtrogenhet för fler områden inom folklig sång. De med högre förtrogenhet har totalt 
sett en procentuell ökning inom de undersökta områdena än de med lägre förtrogenhet. Exempel 
på det är att de 4, eller 7%, som anser sig förtrogna med frimetrik nästan enbart finns represen-
terade i gruppen som ”instämmer helt” på påståendet att de har förtrogenhet att undervisa i 
folklig sång. På frågan om sångpedagogerna anser sig ha ”god kännedom om folkmusikens 
tonspråk, rytmik och sväng” visade det sig att de 4 som anser sig vara förtrogna med folklig 
sång också svarat ”instämmer helt” på frågan. Eftersom den frågan i motsats till diagram 6 inte 
visar enskilda områden och istället inkluderar tre områden samtidigt (tonspråk, rytmik och 
sväng) säger den bara att det finns ett samband mellan förtrogenhet och dessa områden och vad 
som efterfrågades, det vill säga ”god kunskap”. Denna punkt berör flera repertoarområden och 
i högsta grad spelmanstraditionen och trall eftersom rytmik och sväng är centralt inom detta 
område. 

5.6 Frågor om kompetens 
I frågan om kompetens finns det knappast en exakt linje för vad som innebär att vara kompetent, 
framförallt inte som går att generalisera på flera fall. Samtidigt visar resultatet som presenteras 
nedan att lärarnas kompetens är en avgörande faktor för hur vanligt förekommande folkmusik 
är i sångundervisning. Diagram 13 visar hur respondenterna svarat på frågan om de anser sig 
ha tillräcklig kompetens för att undervisa i folklig sång: 

 
Diagram 13. Visar respondenternas svar på frågan om de anser sig ha tillräcklig kompetens för att un-
dervisa i folklig sång. 

Utifrån diagram 13 går att utläsa att fler ansåg sig ha tillräcklig kompetens än som ansåg sig ha 
förtrogenhet i att undervisa i folklig sång (se diagram 7). I relation till detta svarade en majoritet 
av respondenterna att deras kompetens är den viktigaste faktorn för att folklig sång är ovanligt 
i deras undervisning följt av bristande elevintresse. Bland de som anser att folklig sång är van-
ligt i undervisningen är kompetens också den viktigaste faktorn. Ett av påståendena i enkäten 
vände sig till respondenternas syn på sina elevers kunskaper inom folklig sång. Detta var: ”mina 
elever är på en generell nivå medvetna om stilistiska drag inom folklig sång” (se bilaga). En 
majoritet på 35 lärare (57%) angav svarsalternativet ”instämmer inte alls” följt av ”instämmer 
delvis” som svarades av 20 lärare (33%). 6 lärare (10%) svarade ”instämmer till stor del” och 
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ingen lärare svarade ”instämmer helt”. Detta visar att fler anser sig ha tillräcklig kompetens för 
att undervisa i folklig sång än som instämmer helt på frågan om de anser sig ha förtrogenhet att 
undervisa i folklig sång: 

5.7 Faktorer som påverkar undervisningens innehåll 
Förutom att kompetensen och elevintresse har angivits som faktorer som påverkar folkmusi-
kens varande i undervisningen har andra intressanta aspekter framkommit bland de öppna sva-
ren. Vissa lärare lyfter fram att andra genrer får ett större fokus. En respondent beskriver det så 
här: ”Det (folkmusik) kommer ofta i skymundan för andra genrer och arbetsområden”.  
En annan respondent skriver: ”Det blir lätt en fokusering på pop, jazz och ’vanliga’ svenska 
visor”. Bland de som undervisar i grundskola har bristen på utrymme och tid varit en faktor 
vilket gör att det inte finns möjlighet till fördjupning. En respondent uppgav att en specifik 
satsning på ”världsmusikensemble” gjort att folkmusiken ökat i undervisningen. 
 
Respondenternas kännedom om undervisningsmaterial visar att nära hälften inte alls känner till 
det material som finns inom folklig sång. Endast 2 känner till detta helt vilket visas i tabellen 
nedan: 
 

Tabell 6. Visar svaret på frågan om respondenterna känner till det undervisningsmaterial som finns för 
folklig sång. 

 
En annan fråga var om de ansåg att meterealet som fanns var för litet. 
 

Tabell 7. Visar svaren på frågan om respondenterna anser att det finns för lite material riktat mot folk-
lig sång. 

 
 
En gemensam analys för tabell 6 och 7 är att en majoritet inte alls eller delvis känner till det 
material som finns samt att en majoritet till stor del eller helt menar att det finns för lite material 
riktat mot folklig sång. 

5.8 Sammanfattning och slutsatser 
Resultatet visar att folklig sång förekommit och har bland en stor majoritet av respondenterna 
varit sällan förekommande under utbildningen och skolgången. De fall där det förekommit 
”mycket ofta” har övervägande varit på högskola och folkhögskola där samtidigt betydligt fler 
uppgivit att det aldrig förekommit. En majoritet av lärarna har uppgivit att rock och pop följt 
av klassik musik är deras huvudsakliga genreområde. För utbildning bland barn och unga 
(grundskola, gymnasieskola och kulturskola) är rock och pop det vanligaste huvudsakliga 
genreområdet. När det gäller lärarnas egen undervisning är folklig sång generellt sett ovanligt. 
En majoritet menar att det sällan förekommer. 1 av 61 menar att folklig sång förekommer 
mycket ofta men samtidigt menar 13 personer att det förekommit ”ofta/flera gånger per termin”. 
Resultatet visar här på ett mönster som upprepar sig mellan svaret på forksningsfråga 1 och 3. 
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Detta på så vis att folklig sång för de flesta varit sällan förekommande i deras egen skolgång 
vilket också gäller i deras egen undervisning. När det gäller repertoarområden är slutsatsen att 
äldre traditionella visor och ballader är vanligast följt av nyskrivna visor och ballader. En slut-
sats är därför att elever i dag har störst exponering av denna typ av repertoar. Slutsatsen kan 
också dras att elevers förutsättningar att tillskansa sig kunskaper i repertoar med frimetrik och 
variabla tonplatser är mycket små eftersom få angivit att de är förtrogna med detta. Dessa om-
råden är en del av det äldre tonspråket och även om det inte går att säga hur mycket av det äldre 
tonspråket som förekommer i undervisningen riskerar de repertoarområden som förekommer, 
bland en stor majoritet, att ha avsaknad av dessa musikaliska element. Om vi exempelvis tittar 
på folkliga koraler som både kan ha frimetrik eller puls ser vi att folkliga koraler i puls generellt 
sätt är vanligare i undervisningen. Resultatet visar också att förtrogenheten för musikaliska va-
riationer generellt sett är låg vilket berör flera aspekter av det musikaliska uttrycket inom de 
olika repertoarområdena. Bland de olika folkmusikaliska aspekterna som efterfrågades (se bi-
laga fråga 31 eller diagram 8) var tonansats och klangplacering det som sångpedagogerna var 
mest förtrogna med. Det visar att fler känner till aspekter som tonande konsonanter och olika 
typer av ansatser inom folklig sång än frimetrik, variabla tonplatser, ornamentik och musika-
liska variationer. En liten grupp var väl förtrogen med dessa folkmusikaliska aspekter viket 
visar att det finns en hög förtrogenhet representerad inom gruppen som undersökts. Det finns 
också en ganska stor grupp på 21% som instämmer ”till stor del” på frågan om förtrogenhet 
vilket visar på en variation i kunnandet inom folklig sång. Dessutom visar resultatet att fler 
anser sig ha tillräcklig kompetens för att undervisa i folklig sång än som anser sig vara förtrogna 
med ämnet. Samtidigt framhåller sångpedagogerna att den största bidragande faktorn till att 
folklig sång är ovanligt respektive vanligt, deras egen kompetens. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och litteratur. Avslutningsvis 
diskuteras metoden för genomförandet av studien följt av arbetets betydelse och fortsatt forsk-
ning. 

6.1 Resultatdiskussion 
I denna del lyfts resultatet för att på en mer generell nivå diskutera svensk folkmusik i sång-
undervisning. I utgångspunkten för denna studie står nyfikenheten för folkmusikens förekomst 
i sångundervisning och vilken typ av innehåll som förekommer. I förhållande till annan forsk-
ning och litteratur går det att se resultatet ur många olika perspektiv. Utifrån forskningsfrågorna 
diskuteras här elevers förutsättningar att tillskansa sig kunskaper i folklig sång samt andra 
aspekter i musikundervisning. Detta innebär att faktorer som lärande och förutsättningar, sko-
lans styrdokument, lärares kompetens och kulturarv kommer att lyftas fram. I resultatet framgår 
en rad olika aspekter som härrör till studiens problemformulering. 
 

6.1.1 Folklig sång i undervisning 
I resultatet framgår hur de olika repertoarområdena finns representerade inom gruppen sångpe-
dagoger. När det gäller forskningsfrågan om vilken typ av innehåll som är vanligast i undervis-
ningen räcker det inte att enbart betrakta repertoarområdena för att kunna säga hur musiken 
låter utifrån den svenska folkmusikens stilistiska drag. Detta eftersom repertoarområdet i sig 
inte garanterar att det exempelvis utgår från det som Jersild och Åkesson (2000) kallar folkmu-
sikalisk praxis. Det går alltså inte att betrakta svaret på forskningsfrågan om vilken typ av in-
nehåll som är vanligast i undervisningen utifrån att enbart titta på repertoaren eftersom det finns 
fler parametrar att väga in. Frågan om förtrogenhet för de olika musikaliska elementen och 
sångliga aspekter är därför en viktig del av resultatet.  
 
Repertoarfrågan säger alltså enbart vilken typ av repertoar som förekommer och inte hur det 
låter. Enligt resultatet är äldre traditionella visor och ballader det vanligaste repertoarområdet i 
undervisningen. Med tanke på att denna typ av repertoar traditionsenligt förekommer vid 
svenska högtider är detta inte oväntat. Dessa sånger blir då kopplade till deltagande i ett kultu-
rellt sammanhang som eleverna känner till. Krohn (2017) lyfter i sin studie fram exempel på 
tongivande verk. Däribland nämns visor och ballader som Uti vår hage eller Satffansvisan, eller 
koraler som Härlig är jorden eller Den blomstertid nu kommer. Utifrån resultatet skulle dessa 
visor och koraler kunna vara exempel på sånger som respondenterna menar förekommer i 
undervisningen. Det går dock inte att säga om dessa koraler sjungs i folklig koralvariant eller 
enligt de nykomponerade psalmvarianterna. Att vissa repertoarområden är vanligare än andra 
speglar Georgii-Hemming och Westvalls (2010) studie. Den visar inte bara att rock och pop är 
den vanligaste genren i grundskolans musikundervisning utan också att det sker ett urval inom 
rock och pop som endast representerar en liten del av genren. 
 
För att komma närmare hur musiken låter tittar vi i resultatet som visar att förtrogenheten för 
olika musikaliska element skiljer sig mellan olika lärare. Respondenterna visar med andra ord 
en högre förtrogenhet för vissa områden än andra. Resultatet pekar här på en viktig aspekt när 
det gäller genrebredd i skolan. Det är inte enbart repertoarvalet som är avgörande för genre-
breddning utan kännedom om stil. I Skolverkets (2011) styrdokument framgår att skolan ska 
präglas av en genremässig bredd. Frågan är (förutsatt att undervisningen ska präglas av en gen-
remässig bredd eller mångfald) om musikundervisningen därför snarare borde fokusera på de 
stilistiska dragen istället för att fokusera på genrens repertoar. Detta eftersom varje genre har 
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sina unika musikaliska uttryck och genom att lyfta fram dem kan genren tydligare representeras 
i undervisningen. I resultatet framgår att folkliga koraler förekommer i undervisningen hos 
hälften av respondenterna. Samtidigt visar resultatet på en lägre förtrogenhet för frimetrik, va-
riabla topplatser, musikaliska variationer och i viss mån också ornamentik. Detta är en del av 
folkmusikens stilistiska drag och exempelvis inslag i det äldre tonspråket. Folkliga koralmelo-
dier är besläktat med ett äldre tonspråk (Jersild & Åkesson 2000) och kan liksom andra reper-
toarområden innefatta dessa musikaliska element. Det är alltså troligt att delar av folkmusika-
lisk praxis uteblir om förtrogenheten eller kunskapen om stilistiska aspekter saknas.  

6.1.2 Förutsättningar att möta och lära sig folklig sång 
Även om resultatet visar tydliga tendenser är frågan om hur vanligt förekommande folklig sång 
är i sångundervisning inte möjligt att besvara i exakta mått. Frågan om förtrogenhet och kom-
petens är utifrån vad som framgår i resultatet en betydligt viktigare aspekt då den kan ge en bild 
av elevers förutsättningar att lära sig ett ämne eller genre. Frågan om förtrogenhet kan dock i 
denna enkätstudie inte spegla hur det låter i undervisningen vilket skulle kräva en observation. 
Snarare kan det, i kombination med vilka repertoarområden som lärarna använder i sin under-
visning, ge en bild av vilka möjlighet elever har att tillskansa sig folkmusikens stilistiska drag 
för att därmed utveckla kunskaper som sträcker sig bortom de sånger som traditionsenligt 
sjungs vid högtider som jul eller lucia. En utmaning i att diskutera detta är att folkmusiken är 
väldigt bred samt att gränsen mellan repertoarområdena är konstruerad i efterhand.  
 
Ett stort och samtidigt tongivande område inom den svenska folkmusiken är spelmansmusiken. 
Enligt föreliggande studie är detta område inte att betrakta som något av de vanligare inslagen 
i sångundervisning. Det har inte heller varit det i sångpedagogernas egna skolgång. Trall ger 
enligt Appelholm (2016) möjligheter att musicera instrumentala låtar inom spelmansmusiken. 
Att inte hålla på med trall kan därför anses begränsa möjligheterna att tillägna sig spelmansmu-
sik i sångundervisning. I Appelholms studie framgår att trall är en viktig del för genrekunskapen 
inom folkmusiken. De repertoarområden som i föreliggande studies kommer längst ned på lis-
tan bland ”de vanligaste repertoarområdena” (se diagram 6) är vallåtar och kulning/lockrop och 
trall. Utifrån resultatet är det därför troligt att få elever tillskansar sig kunskaper inom spel-
mansmusiken eller vallmusiken. Det finns samtidigt goda möjligheter för en del elever att ta 
del av denna kunskap eftersom det finns lärare som anser sig förtrogna med folklig sång. I det 
här fallet kan den lärare som menade att folklig sång är mycket vanligt i undervisningen och 
samtidigt anser sig ha en hög förtrogenhet, troligtvis erbjuda sina elever goda förutsättningar 
att lära sig folklig sång. Det är helt enkelt så att kunskapen uttryckligen finns representerad 
bland respondenterna men att många efterfrågar en högre kompetens för att öka inslagen av 
folklig sång. I föreliggande studie uppgav respondenterna att den största faktorn för att folklig 
sång är vanligt respektive ovanligt är deras egen kompetens. Därför är frågan om kompetens en 
intressant aspekt i elevernas förutsättningar att möta svenska folkmusik i undervisningen. 

6.1.3 Genrer och musik ur en social och kulturell kontext 
De repertoarområden som undersökts och presenteras i resultatet är alla tagna ur olika områden 
av den svenska folkmusiktraditionen. Dessa områden härrör till en kulturell kontext och olika 
användningsområden, exempelvis vallåtar och kulning som används vid arbetet på fäboden el-
ler trall som används för att musicera spelmansmusik som spelas till dans. Resultatet visar att 
dessa områden är ovanliga i sångundervisning och frågan är om det beror på att det idag finns 
ett större fokus på andra musikaliska sammanhang. Anledningen till att rock och pop är det 
vanligaste i grundskolans musikundervisning (Georgii-Hemming och Westvall 2010), bör ses 
med koppling till den kontext musiken används i. Idag är sammanhang som Idol, Melodifesti-
valen, Talang eller The Voice vanliga, där uppträdanden och sceniskt artisteri står i fokus. 
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Åkesson (2007) beskriver att folkmusiken traditionellt har förekommit i många olika samman-
hang och kontexter och där haft olika typer av funktion. Anledningen till att resultatet visar en 
obalans mellan olika huvudsakliga genreområden kan påverkas av vad som präglar lärarnas och 
elevernas kulturella närhet. Rostvall och West (1998) menar att urvalet av musik visar på hur 
läraren ”värderar olika sorters musik, samt ser på musikens funktion” (s. 68). Musiken i sig står 
enligt resonemanget inte fristående från social och kulturell kontext utan är i högsta grad en del 
av ett sammanhang. Skolverket (2011) yrkar på att skolan ska verka för att ”inse de värden som 
ligger i kulturell mångfald”. Utifrån detta perspektiv blir genrer och repertoarområden kopplade 
till värdegrundsfrågan om kulturell mångfald, inte bara ur en musikalisk aspekt utan också det 
kulturella och sociala sammanhang musiken härstammar ifrån och hur musiken använts. Ser vi 
resultatet ur en social och kulturell kontext är det inte oväntat att äldre traditionella visor och 
ballader är vanligast i sångundervisningen, eftersom denna typ av repertoar ofta förekommer 
vid vissa svenska högtider. Som tidigare nämnts är dessa en del av ett kulturellt sammanhang 
som är vanligt förekommande idag. Utifrån detta resultat ligger det mer i begreppet genrebredd 
än endast musikaliska aspekter utifrån ett mångfaldsperspektiv i musikämnet. Det handlar om 
att den kulturella kontexten kan skilja sig mellan olika genrers repertoarområden. Att exempel-
vis musicera med målet att göra en föreställning eller stå på scen visar på ett sammanhang för 
musiken, att musicera för att spela till dans ett annat. Därför kan det vara intressant att titta på 
vilka sociala och kuturella kontexter som finns representrade i musikunderivnisng utifrån den 
repertoar som undervisningen innehåller. 

6.1.4 Att delta i musikaliska sammanhang 
Resultatet visar hur förtrogenhet för olika inslag i folklig sång ser ut bland sångpedagogerna. 
De stilistiska drag – som exempelvis ornament eller folkmusikalisk språkbehandling –  används 
för att representera hur musiken låter. Enligt Kempe och West (2010) är musik ett exempel på 
teckensystem. Ur ett lärandeperspektiv är det intressant att titta på hur musiken som teckensy-
stem används för att skapa mening samt hur den representeras, både ur ett stilistiskt perspektiv 
men också ur en social och kulturell kontext. Här kan en koppling göras mellan semiotiska 
resurser och begreppet kommunikativ kompetens. Denna förtrogenhet handlar om ”språkbruk-
arens förmåga att använda språket på ett i den förevarande situationen socialt och kulturellt 
accepterat eller föreskrivet sätt” (Nationalencyklopedin, 2018c, s. 1). Kempe och West (2010) 
beskriver hur detta kan relateras till musik: ”Även musik kan beskrivas som socialt bestämda 
system med ljud i specifika betydelser i sitt sammanhang” och ”de får sin betydelse i över-
enstämmelse med de traditioner de härstammar från” (s. 109). Kommunikativ kompetens kan 
på så vis handla om både det talade språket och musiken utifrån att båda är teckensystem som 
anpassas till en stilistisk, social och kulturell kontext. 
 
I linje med Georgii-Hemming och Westvals (2010) studie visar resultatet att rock och pop är 
det vanligaste huvudsakliga genreområdet bland sångpedagogerna. Detta tyder på att eleverna 
lär sig kunskaper som ökar deras förmåga att delta i kulturella sammanhang, företrädelsevis 
inom rock och pop. Ur resultatet kan vi också se att förutsättningarna att delta i musikaliska 
sammanhang inom genren svensk folkmusik skiljer sig mellan de olika repertoarområdena. Ut-
ifrån att Skolverket (2011) yrkar på att eleverna ska tillskansa sig kunskaper som ökar deras 
förmåga att delta i musikaliska sammanhang, bör frågan ställas om vilka musikaliska samman-
hang som eleverna ökar sin förmåga att delta i? Kopplat till kulturell mångfald kan detta tolkas 
som att skolan ska visa på och erbjuda något mer och något annat än det som eleverna till 
vardags exponeras för. Rostvall och West (1998) framhåller en viktig aspekt när det gäller kul-
turell mångfald som handlar om att barn och unga har små musikaliska referensramar, vilket 
också är ett argument för att musikundervisningen ska ha det som Skolverket (2011) nämner 
som genrebredd. I musikämnet kan detta handla om musiken i sig men en del av mångfalden 
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eller genrebredden kan också knytas till att delta i olika musikaliska sammanhang. Resultatet 
visar tendenser till att eleverna troligtvis i högre grad lär sig sjunga visor och ballader än att 
tralla till dans eller sjunga folkliga koraler. Detta gör att förståelsen för en viss typ av repertoar 
blir större än andra. Detta påverkar i sin tur förutsättningarna att delta i olika musikaliska sam-
manhang. 
 
Resultatet visar att en majoritet av respondenterna inte känner till det undervisningsmaterial 
som finns. För de som saknar en utbildning inom folkmusiken skulle detta kunna innebära att 
genren känns otillgänglig att undervisa i. Med tanke på den begränsade mängden undervis-
ningsmaterial kan det tyckas långt borta att lärare som vill ha med folklig sång i sin undervis-
ning ska leta upp denna genre. Ett hinder som många respondenter i grundskolan uttryckt är 
bristen på tid i musikämnet. Denna faktor gå inte att bortse ifrån. I brist på tid uttrycker lärarna 
att de behöver prioritera, och lärarens val av undervisningsinnehåll innebär ett bortval av annat. 
Efter att ha relaterat resultatet till tidigare forskning och litteratur framstår några möjliga hinder 
för genrebredd och elevers förutsättningar att lära sig svensk folkmusik: lärarnas förtrogenhet 
och kompetens, tidsbrist i musikämnet, brist på material och kännedom om material, lärares 
erfarenheter av folkmusik i sin egen utbildning, bristande elevintresse. 

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka förutsättningarna att möta den svenska folkmusiken 
i sångundervisning. Detta gjordes genom ett försöka att kartlägga folkmusikens genreområden 
och dess stilistiska drag i sångundervisning. För att kunna göra detta inom en för arbetet anpas-
sad tidsram användes ett så kallat bekvämlighetsurval av respondenter. Med detta menas att 
respondenterna helt enkelt utgjordes av sångpedagoger som var tillgängliga via sociala medier. 
Alla sångpedagoger har inte sociala medier eller vistas på sociala medier och därför blev urvalet 
inte representativt för alla sångpedagoger i Sverige. En styrka och en positiv effekt av detta 
tillvägagångssätt var samtidigt att många sångpedagoger med olika bakgrund, huvudsakligt 
genreområde, med ett brett åldersspann, av olika kön, som undervisar inom olika skolformer 
kunde nås. Även om inte ett slumpmässigt urval har skett finns en bredd bland respondenterna. 
De 61 respondenter som deltog i studien är för få för att kunna göra några adekvata korrelat-
ionsanalyser vilket heller aldrig var syftet med studien som främst handlade om att undersöka 
förekomst. Inom en tvärsnittsdesign går det enligt Bryman (2011) samtidigt att hitta kopplingar 
mellan olika variabler och det är ”inte omöjligt att dra kausala slutsatser utifrån en tvärsnitts-
design […] men dessa rymmer sällan samma trovärdighet som kausala slutsatser utifrån en 
experimentell design” (s. 64). Enkät som metod och den kvantitativa forskningsansatsen gav 
dock en hel del intressanta svar på forskningsfrågorna. Med en kvalitativ studie hade det varit 
möjligt att studera mer djupgående vad enskilda sångpedagoger gör i sin undervisning eller vad 
de anser om folklig sång i sångundervisning, vilket exempelvis Ekling (2012) gjorde. Samtidigt 
erbjöd den kvantitativa forskningsansatsen och enkät som metod avgörande möjligheter till att 
studera mönster och statistisk utifrån forskningsfrågorna. För att kunna diskutera de generella 
förutsättningarna att möta folklig sång i sångundervisning var detta avgörande. Genom att ex-
empelvis studera kopplingar mellan sångpedagogernas förtrogenhet, kompetens, repertoarval, 
kännedom om undervisningsmaterial, hur vanligt förekommande folklig sång är med mera, gav 
detta underlag för ett resultat som kunde diskuteras ur många olika synvinklar. I sin tur bidrog 
detta också till en nyanserad diskussion då resultatet kunde vägas mot parametrar som under-
sökts i tidigare studier. Det som kunde bidragit till min studie är dels en fråga där responden-
terna fick ange exempel på låtar som de använder i sin undervisning. Utifrån detta hade jag 
själv kunnat analysera repertoaren för att säga något om den. Detta valdes bort eftersom det inte 
kunde säga något utöver de frågor som redan ställts även om det hade varit intressant utifrån de 
stilistiska dragen som undersöktes.  



 

 41 

6.3 Arbetets betydelse 
Detta arbete kan ses som en pusselbit i kartläggningen av musikundervisningens innehåll och 
vad elever kan tänkas möta där. Dessutom är studien genomförd på ett sätt som tidigare inte 
utförts på detta specifika ämnesområde. Därför finns det ett värde med studiens resultat för 
kunskapsutvecklingen inom området. Värdet med studien berör flera olika perspektiv. Det kan 
exempelvis visa på ett perspektiv på lärande kopplat till undervisningens innehåll, musikalisk 
utveckling, deltagande i musikaliska sammanhang, ett kulturarvsperspektiv eller ett mångfalds-
perspektiv. För att föreliggande arbete ska bli användbart måste intresset finnas att studera dessa 
perspektiv inom utbildning. Det måste helt enkelt utgå ifrån vilka kunskaper vi vill förmedla 
och vad som ska vara själva syftet med att bedriva musik- eller sångundervisning. Arbetet har 
också betydelse för landets utbildningar på högre nivå eftersom detta kan ge indikationer på 
vilka förutsättningar som finns att lära sig i en genre och i förlängningen fördjupa sig i denna 
på exempelvis musikhögskola. Utifrån de musikaliska element som lyfts fram i denna studie 
kan detta ge en fingervisning på vad elever stött på i sångundervisning även om det kan vara 
olika samt att det finns många andra sätt att lära sig musicera på än genom utbildning. Arbetet 
kan också vara av betydelse utifrån Skolverkets styrdokument och en diskussion om hur lärare 
ska tolka begrepp som genrebredd och kulturell mångfald. Värdet att inse värden i kulturell 
mångfald är ett område som blir viktigt för musikundervisningen att behandla eftersom musik 
är en del av olika gruppers kulturella uttryck. Musikundervisningen kan där ses ha en central 
roll när det gäller detta värde. Arbetet visar också att det finns ett behov av att de som besitter 
kunskaper inom svensk folkmusik och folklig sång bidrar med metodmaterial till undervisning. 
För yrkesgruppen sångpedagoger och de som undervisar i folklig sång visar arbetet på en viktig 
roll som kunskapsbärande inom detta område. 

6.4 Fortsatt forskning 
Det finns flera intressanta frågor att ställa sig på området och närliggande områden. För mig 
skulle det vara intressant att undersöka hur tillgången på olika genrer är i stort och inte bara i 
utbildning. Det skulle kunna visa på hur utövare inom olika genrer tillskansar sig kunskaper på 
olika sätt. Idag är internet och andra medier en stor källa till information vilket möjliggör nya 
sätt att söka kunskap på som inte var möjligt för 30 år sedan. Det vore också intressant med en 
studie på frågan om hur normer och värderingar påverkar val av genre i utbildning. I och med 
att Rostvall och West (1998) menar att innehållet speglar hur läraren ser på musik är det också 
intressant att se vad som kan påverka lärare i val av genre utifrån deras normer och värderingar. 
Han och Leung	(2017)	beskriver	olika	maktfaktorer	bakom	genreval. Att ytterligare få syn 
på dessa aspekter skulle kunna öppna upp för en ny diskussion om musikundervisningens in-
nehåll. Det skulle också vara intressant med mer forskning om den sångtekniska aspekten av 
folklig sång. Detta skulle kunna göras utifrån redan befintlig forskning om sångteknik. 
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