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Sammanfattning	  	  
Examensarbete	  inom	  lärarutbildningen	  
Titel:	  Jag	  har	  ju	  ingen	  folksångsutbildning	  
Författare:	  Kerstin	  Ekling	  
Termin	  och	  år:	  VT	  2012	  
Kursansvarig	  institution:	  Ingesunds	  Musikhögskola	  
Handledare:	  Annika	  Falthin	  
Examinator:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  sångpedagoger	  i	  kommunala	  kultur-‐	  
och	  musikskolor	  upplever	  att	  de	  arbetar	  med	  folklig	  sång,	  samt	  hur	  de	  ser	  på	  ämnet	  vad	  
gäller	  sångsätt	  och	  material.	  Till	  studien	  har	  data	  samlats	  in	  genom	  telefonintervjuer	  
med	  tretton	  sångpedagoger,	  verksamma	  vid	  åtta	  kultur-‐	  och	  musikskolor	  i	  geografiskt	  
spridda	  kommuner	  i	  Sverige.	  Intervjuformen	  var	  strukturerad	  kvalitativ	  intervju	  med	  
öppna	  följdfrågor.	  Materialet	  har	  sedan	  analyserats	  utifrån	  ett	  sociokulturellt	  
perspektiv.	  	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  endast	  ett	  fåtal	  av	  informanterna	  anser	  att	  folklig	  sång	  förekommer	  i	  
deras	  undervisning.	  De	  som	  inte	  undervisar	  i	  folklig	  sång	  anger	  svagt	  elevintresse	  och	  
brist	  på	  egna	  kunskaper	  i	  folklig	  sång	  som	  skäl.	  Resultatet	  visar	  även	  att	  informanterna	  i	  
varierande	  grad	  är	  intresserade	  av	  ämnet	  och	  av	  att	  kunna	  erbjuda	  sina	  elever	  
genrebred	  undervisning.	  Samtliga	  informanter	  beskriver	  vad	  folklig	  sång	  innebär	  för	  
dem,	  men	  ingen	  säger	  sig	  kunna	  göra	  en	  tydlig	  definition	  av	  ämnet.	  En	  önskan	  om	  
fortbildning	  för	  att	  öka	  genrebredden	  uttalas	  av	  några	  av	  informanterna.	  I	  studien	  
undersöks	  även	  det	  faktum	  att	  kultur-‐	  och	  musikskolan	  inte	  enligt	  några	  styrdokument	  
är	  ålagd	  att	  undervisa	  genrebrett	  samt	  vad	  detta	  kan	  innebära	  för	  pedagogernas	  
utformande	  av	  undervisningen.	  
	  
Nyckelord:	  Folklig	  sång,	  genre,	  kommunal	  kultur-‐	  och	  musikskola,	  sångpedagog,	  
undervisning,	  
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Abstract	  
Degree	  in	  teacher	  training	  
Title:	  I	  don’t	  have	  a	  degree	  in	  folk	  singing	  
Author:	  Kerstin	  Ekling	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  2012	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  Academy	  of	  Music	  
Supervisor:	  Annika	  Falthin	  
Examiner:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  examine	  in	  what	  way	  vocal	  teachers	  in	  municipal	  schools	  
for	  music	  and	  arts	  estimate	  their	  use	  of	  folk	  singing	  and	  how	  they	  view	  the	  topic	  in	  
terms	  of	  vocal	  technique	  and	  material.	  In	  the	  research	  made	  for	  the	  study,	  data	  has	  been	  
collected	  through	  telephone	  interviews	  with	  thirteen	  vocal	  teachers,	  working	  at	  eight	  
schools	  for	  music	  and	  arts	  in	  geographically	  dispersed	  communities	  in	  Sweden.	  	  The	  
interview	  form	  was	  a	  structured	  qualitative	  interview	  with	  open	  follow-‐up	  questions.	  
The	  data	  has	  then	  been	  analysed	  from	  a	  socio-‐cultural	  point	  of	  view.	  
	  
The	  results	  indicate	  that	  only	  a	  few	  of	  the	  informants	  believe	  that	  folk	  singing	  occurs	  in	  
their	  teaching.	  They	  who	  do	  not	  teach	  folk	  singing	  as	  a	  part	  of	  their	  teaching	  indicate	  a	  
lack	  of	  interest	  among	  the	  students	  and	  low	  knowledge	  among	  the	  informants	  as	  
reasons.	  The	  results	  also	  demonstrate	  that	  the	  informants	  to	  a	  certain	  extent	  are	  
interested	  in	  the	  subject	  and	  to	  be	  able	  to	  provide	  a	  range	  of	  genres	  to	  the	  students	  they	  
teach.	  All	  of	  the	  informants	  describe	  what	  folk	  singing	  means	  to	  them,	  but	  none	  claim	  to	  
be	  able	  to	  define	  it.	  Some	  of	  the	  informants	  express	  a	  need	  for	  further	  education	  to	  
widen	  the	  range	  of	  genres	  available	  to	  the	  students.	  Furthermore,	  this	  study	  investigates	  
the	  fact	  that	  the	  schools	  for	  music	  and	  arts	  in	  Sweden	  are	  not	  required	  or	  obligated	  by	  
any	  official	  documents	  to	  teach	  in	  all	  genres,	  and	  in	  what	  way	  this	  may	  affect	  how	  the	  
vocal	  teachers	  plan	  their	  teaching.	  
	  
	  
Key	  words:	  Folk	  song,	  genre,	  municipal	  school	  for	  music	  and	  arts,	  vocal	  teacher,	  
teaching.	  
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Förord	  	  
Jag	  vill	  tacka	  studiens	  informanter	  för	  er	  tid,	  er	  öppenhet	  och	  ert	  engagemang.	  	  
Utan	  er	  hjälp	  hade	  studien	  inte	  varit	  möjlig	  att	  genomföra.	  
	  
Tack	  Gustaf	  för	  stöd,	  tips	  och	  fina	  funderingar.	  
Tack	  Jorun,	  mina	  föräldrar	  och	  vänner	  för	  alla	  uppmuntrande	  ord	  på	  vägen.	  
	  
Ett	  särskilt	  tack	  vill	  jag	  rikta	  till	  min	  handledare	  Annika	  Falthin,	  som	  med	  stor	  kunskap,	  
stort	  tålamod	  och	  en	  enastående	  förmåga	  att	  säga	  rätt	  saker	  vid	  rätt	  tidpunkt	  har	  väglett	  
mig	  genom	  arbetet	  med	  studien.	  Det	  har	  varit	  oerhört	  givande	  och	  lärorikt	  för	  mig	  och	  
jag	  tackar	  dig	  för	  ditt	  entusiasmerande	  engagemang!	  
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1	  Inledning	  	  
Följande	  kapitel	  beskriver	  varför	  jag	  valt	  att	  genomföra	  denna	  studie	  samt	  redogör	  för	  
dess	  problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor.	  I	  slutet	  av	  kapitlet	  förklaras	  några	  
av	  de	  termer	  som	  används	  i	  studien.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Vid	  tillfället	  då	  detta	  arbete	  skrivs	  läser	  jag	  min	  sista	  termin	  på	  lärarutbildningen	  på	  
Musikhögskolan	  Ingesund.	  I	  nära	  sex	  år	  har	  jag	  bland	  annat	  studerat	  folklig	  sång	  och	  
musikteori	  och	  ser	  fram	  emot	  att	  undervisa	  i	  dessa	  ämnen	  inom	  en	  förhoppningsvis	  snar	  
framtid.	  	  
	  
Under	  min	  studietid	  har	  det	  väckts	  en	  nyfikenhet	  hos	  mig	  inför	  hur	  sångpedagoger	  i	  
allmänhet	  ser	  på	  folklig	  sång.	  Jag	  finner	  det	  också	  väldigt	  intressant	  att	  undersöka	  på	  
vilket	  sätt	  sångpedagoger	  hanterar	  och	  behandlar	  folklig	  sång,	  eftersom	  jag	  hoppas	  och	  
tror	  att	  de	  har	  en	  stor	  del	  i	  hur	  kommande	  generationer	  sångare	  och	  musikintresserade	  
behandlar	  ämnet.	  Jag	  önskar	  att	  de	  kommunala	  kultur-‐	  och	  musikskolorna,	  i	  samarbete	  
med	  grundskolorna,	  kan	  erbjuda	  sina	  elever	  en	  genremässigt	  bred	  palett,	  där	  man	  får	  
prova	  alla	  möjliga	  genrer	  och	  stilar	  under	  sina	  lektioner.	  Min	  rädsla	  är	  att	  folklig	  sång	  
ofta	  glöms	  eller	  väljs	  bort	  och	  om	  så	  är	  fallet	  vill	  jag	  nu	  undersöka	  varför.	  Otillräcklig	  
kunskap,	  tidsbrist	  eller	  gammal	  hederlig	  rädsla	  för	  att	  göra	  något	  ovant	  är	  faktorer	  som	  
jag	  i	  så	  fall	  kan	  tänka	  mig	  ligger	  bakom.	  I	  föreliggande	  arbete	  är	  avsikten	  att	  fråga	  några	  
sångpedagoger	  om	  deras	  egen	  uppfattning.	  Jag	  ämnar	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  folklig	  
sång	  förekommer	  i	  deras	  undervisning	  samt	  hur	  de	  ser	  på	  ämnet	  utifrån	  sina	  egna	  
erfarenheter,	  för	  att	  få	  en	  lite	  klarare	  bild	  av	  hur	  det	  kan	  ligga	  till	  och	  om	  folklig	  sång	  
finns	  med	  i	  undervisningen	  eller	  inte.	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Folkmusik	  och	  folksång	  är	  ett	  relativt	  ungt	  ämne	  inom	  musikhögskolevärlden.	  För	  inte	  
så	  länge	  sedan	  var	  folkmusiken	  tydligt	  underrepresenterad	  och	  ansågs	  inte	  höra	  hemma	  
i	  den	  akademiska	  världen	  annat	  än	  för	  etnologiska	  syften.	  Eftersom	  den	  historiskt	  sett	  
varit	  gehörstraderad	  och	  situationsbetingad	  så	  fanns	  (och	  finns	  nog	  fortfarande	  i	  viss	  
mån)	  en	  tanke	  om	  att	  folkmusikens	  själva	  väsen	  inte	  passar	  för	  traditionell	  
utbildningsmiljö.	  Nu	  när	  folkmusik	  och	  folksång	  funnits	  på	  musikhögskolenivå	  under	  en	  
förhållandevis	  lång	  tid,	  vill	  jag	  genom	  att	  fråga	  några	  sångpedagoger	  som	  är	  verksamma	  
på	  kultur-‐	  och	  musikskolor	  undersöka	  hur	  och	  om	  den	  spritt	  sig	  till	  kultur-‐	  och	  
musikskolorna	  (samt	  hur	  sångpedagogernas	  utbildningsbakgrund	  ser	  ut).	  	  
	  
För	  att	  kunna	  förstå	  resultaten	  behöver	  jag	  även	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  kultur-‐	  och	  
musikskolans	  sångpedagoger	  definierar	  folklig	  sång,	  oavsett	  de	  anser	  sig	  undervisa	  i	  det	  
eller	  inte.	  Arbetet	  är	  en	  del	  i	  att	  bidra	  med	  kunskap	  och	  förståelse	  för	  ämnet	  och	  dess	  
plats	  i	  musikskolesverige	  idag.	  Studiens	  omfattning	  involverar	  inte	  en	  tillräckligt	  stor	  del	  
av	  Sveriges	  sångpedagoger	  för	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  dra	  några	  generella	  slutsatser	  
av	  resultatet,	  men	  undersökningen	  kan	  ge	  exempel	  på	  hur	  det	  kan	  se	  ut	  på	  kultur-‐	  och	  
musikskolor	  idag.	  	  
	  
Undersökningen	  syftar	  således	  till	  att	  undersöka	  sångpedagogers	  syn	  på	  samt	  
erfarenhet	  och	  hanterande	  av	  folklig	  sång	  i	  individuell	  sångundervisning	  i	  kultur-‐	  och	  
musikskola.	  
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Forskningsfrågor	  
-‐ På	  vilka	  sätt	  påverkar	  sångpedagogernas	  utbildningsbakgrund	  och	  erfarenhet	  deras	  

arbetssätt	  när	  det	  gäller	  folkliga	  sångtraditioner?	  
-‐ Hur	  arbetar	  sångpedagogerna	  med	  folklig	  sång	  i	  undervisningen?	  
-‐ På	  vilka	  sätt	  beskriver	  sångpedagogerna	  företeelsen	  folklig	  sång?	  

1.3	  Begreppsförklaringar	  	  
I	  studien	  återkommer	  några	  benämningar	  som	  av	  utrymmes-‐	  och	  läsbarhetsskäl	  
förklaras	  här,	  istället	  för	  i	  löpande	  text	  då	  termerna	  används.	  
	  
Folklig	  sång	  -‐	  Detta	  begrepp	  kan	  betyda	  ett	  flertal	  olika	  saker.	  Mot	  bakgrund	  av	  min	  
utbildning,	  där	  jag	  mött	  folklig	  sång	  i	  ett	  flertal	  former,	  ser	  jag	  flera	  möjliga	  tolkningar	  av	  
begreppet.	  Några	  av	  dem	  kan	  vara	  sångsätt	  (hur	  det	  låter),	  sångteknik	  (på	  vilket	  sätt	  
man	  använder	  röstens	  anatomi	  för	  att	  sjunga),	  material	  (de	  visor,	  sånger	  eller	  låtar	  som	  
kallas	  folklig	  sång),	  företeelsen	  (att	  människor,	  folket,	  sjunger),	  ämnet	  (t	  ex	  kurser	  i	  
folklig	  sång)	  eller	  genren	  (den	  sång	  som	  är	  kopplad	  till	  den	  svenska	  folkmusiken).	  I	  mitt	  
arbete	  låter	  jag	  informanterna	  själva	  använda	  begreppet	  som	  de	  vill	  och	  det	  kan	  därmed	  
stå	  för	  en	  eller	  flera	  av	  de	  nyss	  nämnda	  betydelserna.	  Det	  kan	  även	  stå	  för	  betydelser	  
som	  endast	  är	  tydliga	  hos	  den	  som	  använder	  begreppet,	  i	  det	  här	  fallet	  informanterna,	  
vilket	  gör	  det	  subjektivt	  och	  svårt	  att	  tydligt	  definiera.	  Sammanhanget	  kan	  förklara	  vad	  
som	  menas,	  men	  det	  kan	  också	  tolkas	  olika	  beroende	  på	  vad	  läsaren	  själv	  lägger	  i	  
begreppet.	  De	  gånger	  jag	  använder	  begreppet	  har	  jag	  försökt	  att	  sätta	  det	  i	  ett	  
sammanhang	  som	  klargör	  vilken	  betydelse	  jag	  syftar	  på.	  
	  
Kommunala	  kultur-‐	  och	  musikskolan	  -‐	  Av	  läslighetsskäl	  kommer	  jag	  att	  använda	  
”musikskola”	  som	  begrepp	  då	  jag	  menar	  kommunala	  kultur-‐	  och/eller	  musikskolan.	  	  
	  
Tradering	  -‐	  Svenska	  akademiens	  ordlista	  (2006)	  ger	  följande	  beskrivning:	  
	  

	  tradera	  v.	  –de	  	  muntligt	  meddela	  från	  släkte	  till	  släkte,	  vidareföra.	  
(www.svenskaakademien.se,	  2006)	  

	  
Inom	  svensk	  folkmusik	  används	  begreppet	  tradering	  för	  att	  benämna	  den	  metod	  som	  
historiskt	  sett	  varit	  vanlig	  för	  att	  förmedla	  folkmusisk	  kunskap	  och	  folkmusikaliskt	  
material	  mellan	  människor.	  Att	  tradera	  innebär	  att	  en	  människa	  lär	  ut	  något	  till	  någon	  
annan,	  begreppet	  ges	  även	  ofta	  innebörden	  att	  utlärningen	  sker	  mellan	  generationer.	  	  
	  

Överföring	  av	  kunskaper,	  t	  ex	  om	  enskilda	  visor,	  brukar	  inom	  
kulturvetenskapen	  kallas	  tradering	  (efter	  det	  centrala	  begreppet	  tradition).	  
(Lundberg	  &	  Ternhag,	  2005,	  s.	  55)	  

	  
Material	  -‐	  Informanterna	  tillfrågas	  vilken	  typ	  av	  material	  de	  använder	  eller	  känner	  till.	  
Med	  material	  menar	  jag	  dels	  böcker,	  not-‐	  eller	  vissamlingar,	  sångskolor,	  inspelningar	  av	  
sångare	  eller	  instrumentalister	  (t	  ex	  spelmän),	  dels	  själva	  sångerna,	  den	  repertoar	  som	  
finns	  lagrad	  i	  informanternas	  (eller	  andras)	  minne	  i	  form	  av	  utantill-‐kunnande.	  
	  
Genre	  -‐	  Med	  genre	  menar	  jag	  en	  musikstil	  eller	  -‐tradition	  som	  kan	  sägas	  ha	  någon	  form	  
av	  avgränsning	  mot	  andra	  musikstilar	  eller	  -‐typer	  och	  därför	  kan	  benämnas	  med	  ett	  
kategoriserande	  namn,	  exempelvis	  hårdrock,	  fjälljazz	  eller	  folklig	  sång.	  Dessa	  gränser,	  
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bör	  påpekas,	  kan	  vara	  flytande	  och	  odefinierbara,	  varför	  mitt	  användande	  av	  
genrebegreppet	  kan	  avse	  olika	  saker	  beroende	  på	  i	  vilket	  sammanhang	  det	  används.	  	  
	  

genre	  [svenskt	  uttal	  ʃa´ŋəәr]	  (franska,	  av	  latin	  ge´nus,	  se	  vidare	  genus),	  typ	  av	  
konstnärlig	  framställning	  med	  vissa	  gemensamma	  stildrag	  eller	  innehållsliga	  
faktorer.	  (www.ne.se,	  2012)	   	  
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2	  Bakgrund	  	  
Kapitlet	  inleds	  med	  en	  redogörelse	  för	  de	  utbildningsformer	  som	  finns	  för	  folklig	  sång	  
idag	  samt	  folkmusikens	  plats	  i	  musikskolor	  i	  Sverige	  och	  Norge.	  Därefter	  tar	  jag	  upp	  
litteratur	  som	  bland	  annat	  berör	  vad	  folkmusik	  är	  och	  hur	  den	  definieras.	  

2.1	  Folkmusikutbildningar	  
För	  att	  bättre	  förstå	  de	  pedagoger	  jag	  intervjuar	  och	  deras	  utbildningsbakgrund	  har	  jag	  
undersökt	  hur	  utbildningsmöjligheterna	  inom	  folkmusik	  ser	  ut.	  Som	  
folkmusikintresserad	  i	  Sverige	  idag	  finns	  det	  olika	  former	  av	  folkmusikutbildningar	  att	  
välja	  på	  för	  den	  som	  vill	  studera.	  Kurser	  i	  folkmusik	  finns	  på	  flera	  av	  landets	  
folkhögskolor.	  Längre	  utbildningar,	  som	  i	  flera	  fall	  leder	  till	  en	  examen,	  finns	  på	  några	  av	  
musikhögskolorna	  i	  landet.	  Nedan	  följer	  ett	  avsnitt	  om	  de	  vanligast	  förekommande	  
sätten	  att	  erhålla	  formell	  utbildning	  i	  svensk	  folkmusik	  idag.	  
	  
Det	  finns	  idag,	  år	  2012,	  sex	  statliga	  musikhögskolor	  i	  Sverige.	  De	  är	  spridda	  över	  landet	  
och	  bedriver	  ett	  flertal	  olika	  utbildningar.	  Som	  en	  del	  i	  mitt	  arbete	  har	  jag	  kontaktat	  dem	  
och	  frågat	  om	  de	  har	  någon	  kurs	  eller	  utbildning	  i	  folk-‐	  eller	  världsmusik	  och	  när	  de	  
startade.	  Skolorna	  erbjuder	  dels	  utbildningar	  som	  leder	  till	  musikerexamen	  (kandidat,	  
master),	  dels	  utbildningar	  som	  leder	  till	  lärarexamen.	  Fristående	  kurser	  finns	  även	  att	  
tillgå.	  Musikhögskolorna	  i	  Stockholm	  och	  Piteå	  har	  inte	  besvarat	  min	  förfrågan,	  varför	  
jag	  hämtat	  informationen	  från	  deras	  respektive	  hemsidor	  (www.kmh.se,	  2012;	  
www.ltu.se,	  2012).	  
	  
Musikhögskolan	  Ingesund,	  Arvika	  (Karlstads	  universitet):	  Skolan	  har	  haft	  utbildningar	  i	  
folkmusik	  sedan	  år	  1991.	  
	  
Malmö	  Musikhögskola	  (Lunds	  universitet):	  Skolan	  har	  haft	  utbildningar	  i	  folk-‐	  och	  
världsmusik	  sedan	  år	  1993.	  
	  
Örebro	  Musikhögskola	  (Örebro	  universitet):	  Skolan	  har	  en	  fristående	  kurs	  i	  världsmusik	  
sedan	  år	  2010,	  men	  har	  inte	  folkmusik	  inom	  något	  program.	  
	  
Kungliga	  Musikhögskolan	  i	  Stockholm:	  Skolan	  har	  bedrivit	  utbildningar	  i	  folkmusik	  
sedan	  1976.	  Musikstuderande	  med	  annan	  folkmusikbakgrund	  än	  svensk	  har	  kunnat	  läsa	  
folkmusikutbildningar	  sedan	  början	  av	  2000-‐talet	  (www.kmh.se,	  2012).	  
	  
Högskolan	  för	  Scen	  och	  Musik,	  Göteborg	  (Göteborgs	  universitet):	  Skolan	  har	  haft	  
utbildningar	  i	  folk-‐	  och	  världsmusik	  sedan	  år	  2002.	  

	  
Musikhögskolan	  i	  Piteå	  (Luleå	  Tekniska	  universitet):	  Det	  finns	  ingen	  information	  om	  
kurser	  eller	  program	  med	  inriktning	  folk-‐	  eller	  världsmusik	  på	  skolans	  hemsida	  
(www.ltu.se,	  2012).	  	  
	  
Som	  förberedelse	  inför	  en	  längre	  utbildning	  i	  ett	  ämne	  som	  folklig	  sång	  eller	  folkmusik	  
kan	  man	  välja	  att	  studera	  ett,	  två	  eller	  flera	  år	  på	  en	  folkhögskola.	  Flera	  av	  
folkhögskolorna	  i	  Sverige	  har	  väletablerade	  utbildningar	  i	  folkmusik.	  Där	  finns	  möjlighet	  
att	  studera	  folkmusik	  som	  en	  del	  av	  en	  allmän	  musiklinje,	  eller	  att	  endast	  läsa	  folkmusik	  
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och	  specialisera	  sig	  i	  genren.	  Exempelvis	  Malungs	  folkhögskola	  har	  en	  viskurs,	  där	  de	  i	  
huvudsak	  ägnar	  sig	  åt	  vissång,	  sångteknik	  och	  musikteori	  (www.folkhogskola.nu,	  2012).	  
	  
För	  att	  undersöka	  hur	  utbudet	  av	  kurser	  i	  folkmusik	  ser	  ut	  på	  landets	  folkhögskolor,	  
gjorde	  jag	  en	  sökning	  på	  ordet	  ”folkmusik”	  på	  folkhögskolornas	  webbplats	  
(www.folkhogskola.nu,	  2012).	  Det	  gav	  ett	  resultat	  på	  162	  kurser.	  En	  sökning	  på	  ordet	  
”folksång”	  gav	  43	  träffar.	  Det	  tyder	  på	  ett	  förhållandevis	  stort	  utbud	  av	  
utbildningsmöjligheter	  inom	  folkmusik	  och	  folklig	  sång	  på	  folkhögskolenivå.	  
	  
Flera	  gånger	  per	  år	  anordnas	  folkmusikfestivaler	  (till	  exempel	  Linköpings	  
folkmusikfestival,	  http://festival.folkmusik.nu/)	  och	  spelmansstämmor	  (exempelvis	  
Ransätersstämman,	  www.ransatersstamman.se),	  där	  det	  ges	  möjlighet	  att	  delta	  i	  olika	  
kurser.	  Dessa	  kurser	  innefattar	  även	  folklig	  sång	  och	  kan	  vara	  inriktade	  på	  en	  särskild	  
teknik	  eller	  låttyp	  inom	  genren.	  Exempelvis	  kulning,	  trall,	  ballader	  eller	  skämtvisor	  är	  
vanligt	  förekommande	  teman	  på	  kurserna,	  ofta	  benämnda	  ”visstugor”.	  Liknande	  kurser	  
anordnas	  även	  av	  studieförbund	  eller	  musikskolor	  och	  de	  kan	  vara	  ett	  bra	  tillfälle	  för	  
den	  som	  är	  intresserad	  av	  ämnet	  att	  utöka	  sin	  repertoar	  eller	  genrekännedom.	  	  

2.2	  Folkmusik	  i	  musikskolor	  
För	  att	  bättre	  förstå	  vilka	  ramar	  och	  regler	  pedagoger	  på	  musikskolor	  i	  Sverige	  har	  att	  
förhålla	  sig	  till,	  kommer	  i	  följande	  avsnitt	  en	  beskrivning	  av	  svensk	  musikskola.	  En	  
jämförelse	  görs	  även	  mellan	  svenska	  och	  norska	  musikskoleråd	  och	  slutligen	  redovisas	  
resultat	  ur	  en	  rapport	  om	  status	  och	  behov	  för	  folk-‐	  och	  världsmusik/-‐dans	  inom	  
svenska	  utbildningar.	  	  

2.2.1	  Musikskolor	  i	  Sverige	  
Enligt	  Sveriges	  Musik-‐	  och	  Kulturskoleråd	  fanns	  det	  år	  2010	  278	  musikskolor	  i	  landet	  
(www.smok.se,	  2012).	  Tolv	  kommuner	  saknar	  musikskola.	  Av	  musikskolorna	  har	  272	  
en	  kommun	  som	  huvudman,	  de	  övriga	  lyder	  under	  studieförbund	  alternativt	  ideella	  
eller	  ekonomiska	  föreningar.	  Det	  totala	  antal	  elever	  som	  nåddes	  av	  musikskolornas	  
verksamhet	  år	  2001	  var	  348	  000.	  Av	  dem	  deltog	  150	  597	  i	  någon	  typ	  av	  
musikundervisning.	  	  

2.2.2	  Musik-‐	  och	  kulturskoleråd	  	  
Sveriges	  Musik-‐	  och	  Kulturskoleråd	  (SMoK)	  är	  ett	  nätverk	  för	  skolledare	  vid	  musik-‐	  och	  
kulturskolor	  i	  Sverige.	  Rådets	  verksamhetsidé	  ger	  en	  tydlig	  bild	  av	  nätverkets	  mål:	  
	  

SMoK	  skall	  genom	  opinionsbildning,	  kompetenshöjning	  och	  
omvärldsbevakning	  arbeta	  för	  att	  musik-‐	  och	  kulturskolornas	  verksamhet	  
stärks	  lokalt,	  regionalt,	  nationellt	  och	  internationellt.	  (www.smok.se)	  
	  

På	  hemsidan	  presenteras	  långsiktiga	  mål	  samt	  inriktningsmål	  för	  musik-‐	  och	  
kulturskolan	  i	  ett	  dokument	  kallat	  SMoKs	  plattform.	  Målen	  berör	  inte	  vilka	  ämnen	  eller	  
genrer	  skolorna	  ska	  undervisa	  i,	  däremot	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  påverka	  innehållet:	  
	  

Musik-‐	  och	  kulturskolan	  skall	  se	  elevernas	  påverkansmöjlighet	  på	  innehåll	  och	  
utformning	  av	  skolans	  verksamhet	  som	  en	  förutsättning	  för	  hög	  kvalitet.	  
(www.smok.se)	  
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I	  Norge	  finns	  en	  intresseorganisation,	  Norsk	  Kulturskoleråd,	  som	  likt	  SMoK	  har	  utformat	  
vägledande	  dokument,	  ”På	  vei	  til	  mangfold	  –	  rammeplan	  for	  kulturskolen”	  (2003).	  Till	  
skillnad	  från	  SMoKs	  plattform	  innehåller	  den	  norska	  ramplanen	  följande	  citat,	  som	  visar	  
hur	  folkmusik	  i	  den	  norska	  musikskolan	  har	  en	  tydlig	  ställning	  som	  en	  genre	  eleverna	  
bör	  komma	  i	  kontakt	  med	  genom	  musikskolornas	  verksamhet.	  	  
	  

Kulturskolen	  bør	  ta	  ansvar	  for	  å	  gjøre	  elevene	  kjent	  med	  
folkemusikktradisjonene	  som	  fins	  i	  lokalmiljøet,	  og	  der	  det	  er	  gjennomførbart	  
bør	  det	  gis	  tilbud	  om	  opplæring	  på	  folkemusikkinstrumenter.	  En	  slik	  tilnær-‐	  
ming	  er	  spesielt	  interessant	  å	  knytte	  opp	  mot	  et	  even-‐	  tuelt	  dansetilbud	  i	  
kulturskolen.	  
Folkemusikktradisjonen	  er	  bl.a.	  med	  sin	  rike	  vokale	  flora	  og	  fortellertradisjon	  
en	  kilde	  til	  utvikling	  både	  for	  instrumentalister	  og	  vokalister.	  
(www.kulturskoleradet.no)	  

	  
Musikskolan	  i	  Sverige	  är	  en	  frivillig	  skolform	  och	  styrs	  inte	  av	  statliga	  regleringar.	  Det	  
finns	  inga	  nationella	  riktlinjer	  för	  hur	  arbetet	  på	  skolorna	  ska	  bedrivas	  och	  inga	  betyg	  
delas	  ut.	  Varje	  kommun	  kan	  själv	  avgöra	  huruvida	  den	  ska	  bedriva	  
musikskoleverksamhet.	  Att	  folkmusik	  finns	  inskrivet	  i	  ramplanen	  för	  de	  norska	  
musikskolorna	  signalerar	  ett	  större	  stöd	  för	  genren	  än	  det	  som	  finns	  i	  SMoKs	  plattform.	  
Dock	  skall	  det	  noteras	  att	  inga	  genrer	  nämns	  i	  SMoKs	  plattform	  och	  därför	  kan	  inte	  
slutsatsen	  dras	  att	  just	  folkmusik	  som	  genre	  är	  underrepresenterad	  jämfört	  med	  andra	  
genrer.	  Då	  svensk	  musikskola	  därmed	  inte	  kan	  sägas	  lyda	  under	  några	  styrdokument	  
vad	  gäller	  undervisningens	  innehåll,	  lämnas	  ett	  större	  utrymme	  för	  skolornas	  personal	  
att	  utforma	  undervisningen.	  I	  examensarbetet	  En	  sångare,	  flera	  tekniker	  -‐	  Om	  integration	  
av	  flera	  sångtekniker	  hos	  samma	  sångare	  (Wall,	  2008)	  undersöker	  författaren	  hur	  
sångpedagoger	  på	  gymnasiet	  ser	  på	  möjligheten	  att	  låta	  elever	  arbeta	  med	  flera	  genrer	  
och	  sångtekniker.	  Wall	  gör	  följande	  jämförelse	  med	  kultur-‐	  och	  folkhögskolor:	  
	  

I	  kulturskolan	  och	  på	  folkhögskola	  är	  sångpedagogen	  mer	  fri	  att	  undervisa	  i	  
den	  genre	  som	  man	  finner	  lämplig	  eftersom	  det	  saknas	  en	  gemensam	  
läroplan.	  Däremot	  kan	  man	  förvänta	  sig	  att	  det	  även	  där	  kan	  finnas	  önskemål	  
om	  genrebredd	  i	  och	  med	  att	  alla	  elever	  är	  olika	  och	  bär	  med	  sig	  skilda	  
musikaliska	  intressen	  in	  i	  undervisningen.	  (Wall,	  2008,	  s.	  3)	  

2.3	  Litteratur	  och	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  
Den	  forskning	  och	  litteratur	  som	  finns	  att	  tillgå	  inom	  ämnet	  är	  relativt	  begränsad.	  Många	  
publikationer	  finns	  att	  tillgå	  som	  berör	  angränsande	  fält,	  men	  att	  hitta	  forskning	  och	  
litteratur	  om	  på	  vilket	  sätt	  folklig	  sång	  behandlas	  av	  sångpedagoger	  i	  musikskolan	  har	  
varit	  svårt.	  Jag	  har	  istället	  fått	  söka	  mig	  till	  den	  forskning	  som	  gjorts	  om	  folklig	  sång,	  
folkmusikutbildning	  och	  folkmusiktraditionen	  i	  Sverige	  i	  stort	  och	  tagit	  upp	  det	  jag	  ser	  
som	  relevant	  för	  forskningsområdet.	  Då	  ämnet	  folklig	  sång	  i	  min	  studie	  avser	  den	  
svenska	  folkliga	  sångtraditionen	  har	  det	  även	  medfört	  att	  jag	  främst	  funnit	  relevant	  
forskning	  och	  litteratur	  från	  Sverige.	  

2.3.1	  Hur	  betraktas	  folklig	  sång?	  
Den	  svenska	  folkmusiktraditionens	  vokala	  inslag	  brukar	  benämnas	  folksång	  eller	  folklig	  
sång.	  Dess	  funktion	  och	  innehåll	  har	  förändrats	  genom	  historien,	  något	  som	  Lantz	  
(1984)	  studerar	  i	  skriften	  Folkets	  visor.	  Vad	  gäller	  insamlandet	  och	  bevarandet	  av	  
material	  skriver	  hon	  följande	  text	  om	  hur	  samtiden	  påverkat	  arbetet:	  
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Betraktar	  man	  intresset	  för	  insamling	  och	  dokumentation	  av	  folkvisorna	  i	  
historiskt	  perspektiv,	  är	  det	  påfallande	  hur	  synvinkeln	  har	  förändrats.	  1600-‐
talets	  antikvariska	  arbete	  hade	  storsvenska	  ambitioner,	  där	  det	  gällde	  att	  
legitimera	  stormaktsanspråken.	  I	  1800-‐talets	  dialektrörelse	  motiverades	  
insamlingsarbetet	  i	  stor	  utsträckning	  av	  sökandet	  efter	  den	  regionala	  
särarten.	  Man	  var	  gotlänning,	  dalkarl,	  värmlänning	  osv.	  I	  dagens	  personliga	  
gräv-‐där-‐du-‐står-‐rörelse	  gäller	  det	  att	  ta	  vara	  på	  den	  individuella	  bakgrunden.	  
Visorna	  är	  en	  del	  av	  den	  personliga	  historien.	  Nationen	  avlöstes	  alltså	  av	  
landskapet,	  som	  avlöstes	  av	  socknen,	  som	  avlöstes	  av	  individen	  i	  fokus.	  (Lantz,	  
1984,	  s.	  13)	  
	  

Att	  samhället	  mer	  och	  mer	  går	  emot	  en	  individinriktad	  samhällsutveckling	  skulle	  alltså	  
kunna	  återspeglas	  i	  den	  utveckling	  som	  skett	  i	  synen	  på	  arbetet	  med	  folklig	  sång.	  Lantz	  
(1984)	  för	  ett	  för	  denna	  studie	  intressant	  resonemang	  där	  ovanstående	  citat	  kan	  
appliceras	  på	  hur	  förekomsten	  av	  elevpåverkan	  vid	  valet	  av	  undervisningsmaterial	  har	  
förändrats	  över	  tid.	  Även	  följande	  citat	  är	  av	  intresse	  för	  mitt	  arbete,	  då	  det	  kan	  sägas	  
beröra	  den	  aspekt	  av	  ”ålderdomlighet”	  som	  genren	  kan	  utstråla.	  
	  

Det	  som	  börjar	  som	  ett	  antikvariskt	  intresse	  i	  sökandet	  efter	  en	  identitet	  […]	  
fortsätter	  ofta	  med	  upptäckten	  att	  traditionen	  alltjämt	  pågår.	  Den	  är	  inte	  
något	  musealt,	  också	  om	  en	  del	  uppfattningar	  i	  spelmansrörelse	  och	  nutida	  
folkvisesång	  kan	  upplevas	  som	  försök	  att	  hålla	  kvar	  en	  musik	  vars	  sociala	  och	  
historiska	  sammanhang	  var	  så	  olika	  vår	  tids	  att	  resultatet	  blir	  en	  pittoresk	  
konstruktion.	  (Lantz,	  1984,	  s.	  14)	  

	  
Folklig	  sång	  kan	  sägas	  bära	  rester	  av	  en	  svunnen	  tid,	  exempelvis	  i	  form	  av	  ålderdomligt	  
språk	  i	  texten.	  Det	  kan	  ibland	  vara	  en	  försvårande	  omständighet,	  där	  textens	  språkbruk	  
gör	  den	  svår	  att	  ta	  till	  sig.	  Texten	  kan	  kännas	  omodern	  eller	  behandla	  ämnen	  som	  inte	  
längre	  är	  ett	  naturligt	  inslag	  i	  människors	  liv	  (till	  exempel	  arbetsvisor	  med	  texter	  om	  
redskap	  som	  en	  nu	  levande	  sångare	  aldrig	  själv	  har	  använt).	  Texterna	  kan	  dock	  ha	  ett	  
värde	  i	  sin	  konserverande	  funktion,	  i	  de	  fall	  man	  trots	  tradering	  bevarat	  ett	  innehåll	  som	  
ger	  en	  viss	  bild	  av	  hur	  människor	  komponerat	  texter	  i	  tidigare	  generationer	  samt	  hur	  de	  
beskrivit	  sin	  omvärld,	  sina	  liv	  och	  sina	  erfarenheter	  (Lantz,	  1984,	  s.	  13).	  
	  
Rosenberg	  (2010)	  resonerar	  kring	  det	  faktum	  att	  många	  av	  de	  folkvisor	  som	  sjungs	  idag	  
inte	  har	  traderats	  muntligt	  eller	  via	  ljudinspelning,	  utan	  endast	  via	  noterad	  
transkription	  av	  hur	  en	  traditionsbärare	  sjungit	  visan.	  I	  vissa	  fall	  förekommer	  även	  
textlig	  beskrivning	  av	  på	  vilket	  sätt	  den	  sjöngs.	  Den	  är	  således	  konserverad	  till	  den	  dag	  
den	  tolkas	  av	  sångare	  i	  yngre	  generationer	  och	  blir	  då	  föremål	  för	  de	  ändringar	  som	  kan	  
ske	  med	  en	  tolkning	  under	  tiden	  den	  processas	  i	  en	  sångares	  minne.	  Detta	  skapar	  en	  
lucka	  i	  tiden,	  som	  när	  jag	  tolkar	  Rosenberg	  kan	  ha	  mer	  eller	  mindre	  påverkan	  på	  den	  
yngre	  generationens	  uppfattning	  om	  materialet	  och	  på	  vilket	  sätt	  det	  kan	  appliceras	  på	  
de	  erfarenheter	  de	  har.	  

	  
Trots	  det	  ålderdomliga	  språket	  och	  den	  annorlunda	  miljön	  som	  beskrivs	  är	  
det	  heller	  inte	  svårt	  att	  känna	  igen	  sig	  i	  vissa	  delar	  –	  exempelvis	  att	  ”Sång	  har	  
alltid	  varit	  mitt	  liv”.	  Dessutom:	  att	  en	  folksångare,	  då	  som	  nu,	  har	  en	  given	  roll	  
i	  sin	  kontext	  även	  om	  sammanhangen	  är	  olika.	  
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Det	  är	  inspirerande	  att	  läsa	  och	  känna	  igen	  sig,	  att	  känna	  släktskapet	  trots	  
avståndet	  i	  tid	  –	  något	  som	  jag	  tror	  att	  alla	  som	  musicerar	  kan	  vittna	  om.	  För	  
när	  det	  kommer	  till	  själva	  musicerandet	  så	  spelar	  ålder	  och	  kultur	  en	  
underordnad	  roll	  –	  man	  möts	  med	  sina	  erfarenheter	  i	  musiken	  och	  känner	  
igen	  sig.	  (Rosenberg,	  2010,	  s.	  149)	  

	  
Vidare	  beskriver	  Rosenberg	  (2010)	  hur	  lockande	  tanken	  att	  få	  resa	  tillbaka	  i	  tiden	  kan	  
vara,	  då	  man	  skulle	  få	  möjlighet	  att	  med	  egna	  ögon	  (och	  öron!)	  studera	  alla	  aspekter	  av	  
en	  traditionsbärares	  uttryck,	  hantverk	  och	  framförande.	  Men	  vid	  närmare	  eftertanke	  är	  
det	  ändå,	  enligt	  Rosenberg,	  ”i	  längden	  inte	  någon	  god	  idé	  att	  försöka	  återskapa	  vad	  som	  
en	  gång	  varit.	  Det	  är	  inte	  meningen	  att	  människor	  och	  dinosaurier	  skall	  vara	  på	  samma	  
plats	  samtidigt”	  (s.	  152),	  utan	  det	  finns	  ett	  värde	  i	  att	  låta	  materialet	  förändras	  genom	  de	  
människor	  som	  tar	  det	  till	  sig.	  
	  

Vi	  är	  delar	  av	  en	  gehörstradition.	  En	  tradition	  där	  musicerandet	  i	  stunden	  står	  
i	  fokus	  och	  där	  varje	  person	  bidrar	  med	  sitt	  konstnärliga	  uttryck.	  Visorna	  och	  
låtarna	  färdas	  genom	  tiden	  med	  hjälp	  av	  just	  musicerandet.	  Och	  det	  som	  
sjungs	  idag	  är	  inte	  mindre	  autentiskt	  än	  det	  var	  när	  Finn	  Karin	  sjöng,	  bara	  
annorlunda.	  Vi	  är	  alla	  länkar	  i	  samma	  kedja.	  (Rosenberg,	  2010,	  s.	  152)	  

	  
Folklig	  sång	  kan	  vara	  ett	  sätt	  att	  förmedla	  kultur	  och	  kunskap	  om	  kultur	  till	  kommande	  
generationer.	  Musik	  som	  traderas	  kan	  bära	  med	  sig	  information	  både	  i	  form	  av	  textligt,	  
musikaliskt	  och	  stilmässigt	  innehåll,	  som	  i	  noterad	  form	  inte	  lika	  tydligt	  framkommer.	  
Att	  uppmärksamma	  på	  vilket	  sätt	  traditionen	  förmedlas	  kan	  alltså	  ge	  en	  bild	  av	  vilket	  
innehåll	  som	  anses	  ha	  relevans	  för	  dess	  bevarande,	  vilket	  är	  av	  intresse	  då	  föreliggande	  
studie	  undersöker	  på	  vilket	  sätt	  sångpedagogerna	  förmedlar	  folklig	  sång.	  

2.3.2	  Hur	  definieras	  folklig	  sång?	  
Vad	  folklig	  sång	  är	  och	  vad	  som	  avgränsas	  till	  att	  vara	  folklig	  sång	  är	  ett	  ämne	  som	  kan	  
diskuteras.	  Det	  finns	  många	  åsikter	  om	  hur	  det	  kan	  definieras	  men	  flera	  verkar	  vara	  
överens	  om	  att	  det	  är	  ett	  inte	  helt	  okomplicerat	  område.	  
	  

Beträffande	  begreppet	  folkmusik	  finns	  en	  omfattande	  konsensus	  bland	  
musiketnologer	  kring	  omöjligheten	  i	  att	  entydigt	  definiera	  det.	  (Åkesson,	  
2007,	  s.	  18)	  

	  
Vidare	  skriver	  Åkesson	  (2007)	  i	  sin	  avhandling	  följande	  text	  om	  folklig	  sång	  och	  dess	  
stildrag:	  
	  

Idag	  finns	  mer	  än	  ett	  förhållningssätt	  till	  folklig	  sång	  som	  sångstil,	  både	  bland	  
sångare	  med	  större	  eller	  mindre	  medvetenhet	  om	  ”verktygen”	  och	  bland	  
sångare	  som	  har	  en	  spontanare	  utgångspunkt	  och	  helt	  enkelt	  försöker	  sjunga	  
ungefär	  som	  dem	  man	  lyssnat	  på,	  eller	  på	  ett	  personligt	  sätt	  som	  man	  själv	  
tycker	  fungerar.	  För	  att	  fortsätta	  diskutera	  verktygen	  är	  det	  snarare	  fråga	  om	  
en	  uppsättning	  stildrag	  än	  en	  folklig	  sångstil;	  olika	  sångare	  tar	  till	  sig	  olika	  
delar	  och	  i	  olika	  utsträckning.	  (Åkesson,	  2007,	  s.	  235)	  

	  
Åkesson	  (2007)	  beskriver	  att	  folklig	  sång	  kan	  te	  sig	  på	  många	  olika	  sätt	  men	  ändå	  
tillhöra	  genren.	  Det	  finns	  inte	  endast	  ett	  sätt	  att	  utföra	  folklig	  sång,	  utan	  flera.	  Hennes	  
resonemang	  kan	  jämföras	  med	  hur	  Lundberg	  och	  Ternhag	  (2005)	  uttrycker	  sig	  om	  sång	  
inom	  svensk	  folkmusik:	  
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Visornas	  värld	  är	  nästan	  utan	  gränser	  –	  den	  rymmer	  sång	  av	  många	  olika	  slag	  
[…]	  Ja,	  man	  kan	  faktiskt	  fråga	  sig	  om	  det	  är	  meningsfullt	  att	  presentera	  all	  
slags	  sång	  under	  en	  rubrik,	  med	  enbart	  framställningssättet	  som	  gemensam	  
nämnare?	  När	  detta	  ändå	  görs	  här,	  sker	  det	  i	  medvetande	  om	  sångens	  
oändliga	  variation	  […].	  (Lundberg	  &	  Ternhag,	  2005,	  s.	  36)	  

	  
Här	  lyfts	  frågan	  om	  på	  vad	  man	  kan	  grunda	  en	  definition	  av	  folklig	  sång.	  Är	  det	  
sångsättet,	  materialet,	  ”verktygen”	  som	  Åkesson	  (2007)	  nämner,	  eller	  Lundberg	  &	  
Ternhags	  (2005)	  ”framställningssätt”	  som	  ska	  studeras?	  Lundberg	  &	  Ternhag	  resonerar	  
kring	  på	  vilka	  sätt	  begreppet	  folkvisa	  använts	  i	  språkbruket	  kring	  bland	  annat	  körmusik	  
och	  folkdans.	  De	  tillägger	  att	  ”Folkvisa	  är	  någorlunda	  levande	  även	  som	  vetenskapligt	  
begrepp,	  men	  tillhör	  verkligen	  inte	  de	  enklaste	  termerna	  att	  definiera”	  (s.	  37).	  	  
	  
Genom	  att	  utövarna	  själva	  uppmärksammar	  genrens	  särdrag	  menar	  Åkesson	  (2007)	  att	  
genren	  får	  en	  tydligare	  form.	  Hon	  skriver	  om	  hur	  ”den	  statushöjning	  som	  delar	  av	  
folkmusikrörelsen	  kämpat	  för”	  (s.	  236)	  har	  påverkat	  och	  bidragit	  till	  att	  genren	  fått	  en	  
tydligare	  avgränsning	  och	  en	  mer	  utvecklad	  terminologi.	  Hon	  påpekar	  att	  genren,	  eller	  
utövarnas	  och	  omgivningens	  syn	  på	  genren,	  förändrats	  efterhand	  som	  fler	  människor	  
vill	  kunna	  försörja	  sig	  på	  sin	  musik	  eller	  sin	  folkmusikpedagogiska	  gärning.	  Detta	  kan	  ha	  
medfört	  att	  utövarna	  själva	  blir	  mer	  medvetna	  och	  tydligare	  uppmärksammar	  genrens	  
särdrag,	  vilket	  bidrar	  till	  att	  definiera	  den.	  	  
	  

Ett	  faktum	  är	  också	  att	  alla	  folksångare	  idag	  har	  sjungit	  flera	  olika	  slags	  musik	  
sedan	  uppväxten;	  man	  är	  medveten	  om	  de	  musikaliska	  uttryckssätten	  på	  ett	  
helt	  annat	  sätt	  än	  föregångarna	  var,	  och	  denna	  medvetenhet	  kan	  vi	  inte	  
komma	  ifrån.	  (Åkesson,	  2007,	  s.	  236)	  
	  

Arbetet	  med	  att	  definiera	  vad	  som	  utgör	  folklig	  sång	  har	  enligt	  Åkesson	  (2007)	  sedan	  
1980-‐talet	  delats	  av	  två	  grupper,	  den	  ena	  bestående	  av	  utövare	  och	  pedagoger	  och	  den	  
andra	  bestående	  av	  forskare.	  Åkesson	  menar	  att	  arbetet	  med	  att	  definiera	  genren	  drivits	  
av	  ”viljan	  att	  etablera	  ett	  specifikt	  vokalt	  område,	  inte	  minst	  i	  kurs-‐	  och	  utbildnings-‐
sammanhang”	  (a.a.,	  s.	  211)	  och	  att	  ”De	  parallella	  processerna	  visar	  också	  tydligt	  på	  att	  
det	  förekommer	  utbyte	  och	  påverkan	  mellan	  utövar-‐	  och	  forskarkretsar”	  (a.a.,	  s.	  212).	  
Förhållandet	  mellan	  dessa	  två	  grupper	  beskrivs	  även	  i	  boken	  Musik	  Medier	  Mångkultur	  –	  
Förändringar	  i	  svenska	  musiklandskap	  av	  Lundberg,	  Malm	  och	  Ronström	  (2000).	  I	  ett	  
kapitel	  tillägnat	  Svensk	  världsmusik	  skriver	  författarna	  om	  en	  offentlig	  debatt	  i	  Falun	  år	  
2000,	  med	  rubriken	  Med	  utbildade	  folkmusiker	  och	  pedagoger	  –	  vad	  händer	  med	  
musiken?	  (s.	  162).	  Lundberg	  et	  al.	  diskuterar	  en	  ”rädsla	  för	  att	  folkmusiken	  skall	  tappa	  
sin	  ”magi”	  om	  musikerna	  blir	  alltför	  skolade”	  (a.a.,	  s.	  162),	  något	  de	  utläser	  ut	  debattens	  
programbladstext.	  	  
	  

Sedan	  1800-‐talets	  insamlingsarbeten	  har	  bilden	  av	  folkmusiken	  och	  dess	  
utövare	  präglats	  just	  av	  frånvaron	  av	  utbildning.	  Spelmannen	  som	  naturbarn	  
och	  musiken	  som	  sprungen	  ur	  den	  kollektiva	  folksjälen	  var	  ju	  romantikens	  
bild	  av	  folkmusikens	  sammanhang.	  Med	  folkmusiken	  som	  studieobjekt	  på	  
musikhögskolorna	  förändras	  den	  bilden	  när	  folkmusikpedagogerna	  tar	  
Näckens	  plats	  som	  läromästare.	  (Lundberg	  et	  al.,	  2000,	  s.	  162)	  
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Vidare	  använder	  Åkesson	  (2007)	  och	  Lundberg	  et	  al.	  (2000)	  sig	  av	  två	  begrepp,	  görare	  
och	  vetare,	  som	  kan	  liknas	  med	  Åkessons	  (2007)	  tidigare	  nämnda	  ”utövar-‐	  och	  
forskarkretsar”.	  Lundberg	  et	  al.	  (2000)	  påvisar	  också	  en	  förflyttning	  inom	  positionerna:	  
	  

Under	  80-‐	  och	  90-‐talen	  har	  många	  av	  folkmusikens	  görare	  bytt	  position	  och	  
verkar	  nu	  som	  experter/vetare	  inom	  olika	  områden.	  […]	  De	  flesta	  nu	  aktiva	  
svenska	  musiketnologer	  har	  bakgrund	  som	  musiker.	  […]	  En	  inte	  ovanlig	  
”karriärstege”	  för	  folkmusiker	  är	  att	  man	  via	  pedagogrollen	  tar	  steget	  över	  
från	  görare	  till	  vetare.	  (Lundberg	  et	  al.,	  2000,	  s.	  163)	  

	  
Kanhända	  som	  en	  del	  i	  institutionaliseringen	  av	  folkmusiken,	  har	  flera	  av	  de	  aktiva	  
görarna/utövarna/musikerna	  alltså	  påtagit	  sig	  rollen	  som	  forskare/expert/vetare,	  för	  
att	  sammanfatta	  Åkessons	  (2007),	  Lundbergs	  et	  al.	  (2000)	  resonemang.	  I	  föreliggande	  
studie	  ombeds	  informanterna	  att	  beskriva	  folklig	  sång.	  Att	  definiera	  ämnet	  är	  ett	  svårt	  
och	  omfattande	  område,	  vilket	  ovanstående	  avsnitt	  tyder	  på.	  Beskrivningen	  av	  de	  roller	  
som	  kan	  sägas	  förekomma	  kan	  vara	  av	  intresse	  då	  informanternas	  svar	  analyseras,	  
eftersom	  deras	  svar	  kan	  indikera	  vilken	  av	  rollerna	  de	  medvetet	  eller	  omedvetet	  anser	  
sig	  tillhöra.	  

2.3.3	  Hur	  ska	  vi	  undervisa	  i	  folklig	  sång?	  
Den	  oro	  som	  i	  vissa	  kretsar	  funnits	  angående	  hur	  folkmusiken	  i	  negativ	  mening	  kan	  
påverkas	  av	  att	  bli	  ett	  ämne	  inom	  högre	  utbildningar,	  syns	  även	  i	  Brändströms,	  Liljas	  
och	  von	  Wachenfeldts	  (2011)	  artikel	  kallad	  Synen	  på	  svensk	  spelmansmusik	  och	  dess	  
tradering	  under	  1920-‐talet.	  Rädslan	  för	  vad	  som	  kan	  ske	  med	  en	  genre	  då	  den	  
institutionaliseras	  är	  med	  andra	  ord	  inget	  nytt	  fenomen.	  Ovannämnda	  studie	  har	  använt	  
tidskriften	  Hembygden	  årgångarna	  1923-‐1927	  som	  källa:	  
	  

Den	  manifesta	  ideologi	  som	  odlas	  inom	  Hembygden	  tar	  sig	  uttryck	  i	  en	  
normerande	  syn	  på	  hur	  lärandet	  och	  traditionsöverföringen	  bör	  ske.	  Detta	  
märks	  inte	  minst	  genom	  en	  idealiserad	  syn	  på	  lokalsamhällets	  personliga	  
mästar-‐lärlingsförhållande.	  I	  motsats	  till	  formell	  undervisning	  –	  där	  spelets	  
egenart	  förloras	  –	  förespråkas	  resonemanget	  att	  folkmusiken	  endast	  kan	  
tillgodogöras	  på	  ett	  fullgott	  sätt	  genom	  att	  uppsöka	  en	  kunnig	  spelman	  och	  av	  
denne	  tillägna	  sig	  vad	  Granhammar	  kallar	  ”äkta	  bondspelmansteknik”.	  
(Brändström	  et	  al.,	  2011,	  s.	  14)1	  	  	  
	  

Studien	  visar	  även	  ett	  intressant	  resultat	  angående	  synen	  på	  utbildning	  i	  folkmusik,	  där	  
aktiva	  musiker	  ställer	  sig	  mer	  positiva	  till	  utbildningar	  än	  vad	  tidskriften	  Hembygdens	  
skribenter	  gör.	  Skribenterna	  tycks	  dela	  en	  ”manifest	  ideologi	  som	  innebär	  att	  noter	  och	  
formell	  skolning	  betraktas	  som	  något	  som	  riskerar	  att	  underminera	  det	  äkta	  i	  spelet”	  
(Brändström	  et	  al.,	  2011,	  s.	  13),	  vid	  sidan	  av	  ”aktiva	  musiker	  och	  vissa	  skribenter	  som	  
inser	  det	  praktiska	  i	  att	  kunna	  noter	  eller	  att	  få	  lära	  sig	  en	  ändamålsenlig	  teknik	  vid	  
någon	  utbildningsinrättning”	  (a.a.,	  s.	  13).	  Hos	  den	  som	  är	  intresserad	  av	  att	  tillgodogöra	  
sig	  det	  som	  utbildningen	  erbjuder	  tycks	  rädslan	  för	  negativ	  påverkan	  från	  en	  institution	  
alltså	  inte	  vara	  lika	  stor.	  
	  
I	  en	  artikel	  som	  är	  en	  del	  av	  Rosenbergs	  (2008)	  pågående	  arbete	  med	  en	  konstnärlig	  
doktorsavhandling	  finns	  ett	  stycke	  som	  på	  ett	  elegant	  vis	  sammanför	  vikten	  av	  att	  både	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ernst	  Granhammar,	  redaktör	  för	  och	  skribent	  i	  tidskriften	  Hembygden	  (min	  anm.)	  
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värna	  den	  till	  folklig	  sång	  traditionsbundna	  gehörsutlärningen	  (traderingen)	  med	  vikten	  
av	  att	  tillägna	  sig	  andra	  metoder	  för	  inlärning	  och	  analys	  som	  erbjuds:	  
	  

Jag	  upplever	  att	  jag	  som	  folksångare	  själv	  befinner	  jag	  mig	  med	  ett	  ben	  i	  
vardera	  skriftlig	  och	  muntlig	  kultur.	  Jag	  kan	  använda	  mig	  av	  den	  skriftliga	  
kulturens	  redskap	  för	  analys,	  men	  de	  sånger	  och	  sångsätt	  jag	  lärt	  mig	  har	  jag	  
framförallt	  lärt	  genom	  att	  härma	  och	  göra	  på	  samma	  sätt	  och	  så	  jobbar	  jag	  
själv	  när	  jag	  lär	  ut,	  med	  en	  kombination	  av	  skriftkulturens	  analysverktyg	  och	  
”mästare–lärling”	  system	  där	  eleven	  härmar	  och	  därav	  lär	  sig	  både	  helhet	  och	  
detalj.	  Det	  mesta	  av	  folkmusikundervisningen	  i	  dag	  är	  gehörsbaserad	  i	  
kombination	  med	  skriftkulturens	  redskap	  och	  modern	  teknik.	  Det	  är	  en	  
knivsegg	  att	  balansera	  på.	  (Rosenberg,	  2008,	  s.	  5)	  

	  
Frågan	  om	  huruvida	  folklig	  sång	  hör	  hemma	  i	  en	  traditionell	  utbildningsmiljö	  kan	  vara	  
av	  intresse	  i	  föreliggande	  studie,	  då	  informanternas	  syn	  på	  frågan	  möjligen	  kan	  påverka	  
deras	  val	  att	  undervisa	  eller	  inte	  undervisa	  i	  folklig	  sång.	  

2.3.4	  Röster	  om	  folkmusik	  och	  lärarnas	  val	  av	  undervisningsinnehåll	  
I	  en	  rapport	  som	  rör	  status	  och	  behov	  av	  folk-‐	  och	  världsmusik	  och	  folk-‐	  och	  världsdans	  
i	  olika	  skolformer	  (Moberg, 2009)	  har	  författaren	  via	  enkäter	  frågat	  skolledare	  och	  
pedagoger	  vid	  musikskolor	  om	  deras	  åsikter	  angående	  den	  folkmusikverksamhet	  
skolorna	  bedriver.	  Resultaten	  är	  intressanta	  då	  undersökningens	  utfall	  är	  betydligt	  
större	  än	  det	  jag	  har	  för	  denna	  studie,	  då	  Mobergs	  studie	  motsvarar	  en	  större	  del	  av	  
Sveriges	  musikskolors	  personal.	  Skillnaden	  är	  att	  Mobergs	  undersökning	  riktar	  sig	  till	  
pedagoger	  som	  uttalat	  arbetar	  med	  att	  undervisa	  i	  folk-‐	  och	  världsmusik	  och	  folk-‐	  och	  
världsdans.	  Då	  flera	  av	  frågorna	  tangerar	  samma	  ämnen	  som	  de	  jag	  tar	  upp	  i	  min	  studie,	  
ser	  jag	  ett	  värde	  i	  att	  studera	  Mobergs	  resultat	  här.	  I	  och	  med	  att	  liknande	  frågor	  ställts	  
till	  både	  skolledare	  och	  pedagoger	  möjliggörs	  en	  jämförelse	  av	  hur	  de	  olika	  grupperna	  
svarar.	  Av	  Mobergs	  utredning	  framgår	  det	  att	  en	  majoritet	  ur	  båda	  grupperna	  av	  
informanter	  anser	  att	  det	  finns	  dåliga	  eller	  mycket	  dåliga	  möjligheter	  till	  kvalificerad	  
fortbildning	  i	  genren.	  Det	  framkommer	  även	  att	  pedagogerna	  tycker	  att	  möjligheten	  till	  
fortbildning	  är	  mindre	  än	  vad	  skolledarna	  gör.	  	  
 

Pedagogerna	  själva	  är	  alltså	  inte	  lika	  positiva	  när	  det	  gäller	  möjligheten	  till	  
kvalificerad	  fortbildning	  som	  skolledarna.	  (Vilket	  väl	  förmodligen	  beror	  på	  att	  
de	  har	  bättre	  insyn	  i	  vad	  som	  finns,	  och	  kanske	  också	  en	  annan	  syn	  på	  vad	  
”kvalificerat”	  innebär).	  (Moberg,	  2009,	  s.	  124)	  

	  
I	  de	  kommentarer	  som	  informanterna	  lämnat	  kring	  frågan	  nämner	  sångpedagogerna	  
dålig	  ekonomi	  och	  lågt	  initiativtagande	  från	  arbetsplatsen.	  En	  informant	  ger	  följande	  
kommentar:	  
	  

Dåligt/obefintligt	  med	  fortbildning	  på	  högskolenivå.	  Finns	  däremot	  stora	  
möjligheter	  att	  gå	  låtkurser	  på	  lägre	  nivå	  tillsammans	  med	  amatörmusiker	  
och	  skolelever.	  Efterlyser	  högskolefortbildning	  alltså.	  (Moberg,	  2009,	  s.	  130)	  
	  

Skolledarna	  nämner	  möjligheten	  att	  anlita	  frilansande	  folkmusiker	  vid	  behov.	  Liknande	  
ovanstående	  citat	  är	  även	  några	  av	  skolledarna	  ”skeptiska	  till	  hur	  utbudet	  på	  
högskolenivå	  ser	  ut”	  (Moberg,	  2009,	  s.	  124). Moberg	  drar	  ”slutsatsen	  att	  det	  numera	  
finns	  en	  hel	  del	  utbildade	  folkmusik-‐	  och	  folkdanspedagoger	  som	  jobbar	  där ute i	  
kulturskolorna,	  men	  att	  många	  av	  dem	  som	  jobbar	  med	  genren	  inte	  har	  full	  formell	  
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kompetens	  inom	  den”	  (s.	  127).	  Detta	  kan	  vara	  en	  återspegling	  av	  att	  folk-‐	  och	  
världsmusik	  är	  en	  relativt	  ung	  genre	  i	  musikhögskolornas	  kursutbud.	  I	  resultatet	  går	  det	  
även	  att	  se	  hur	  pedagogerna	  tycker	  att	  tillgången	  på	  lämpligt	  undervisningsmaterial	  ser	  
ut.	  Informanterna	  anser	  tillgången	  vara	  dålig	  eller	  mycket	  dålig,	  de	  flesta	  svarade	  1	  eller	  
2	  på	  en	  femgradig	  skala	  där	  1	  var	  ”mycket	  dålig”	  (s.	  130).	  Undersökningen	  visar	  även	  på	  
en	  skillnad	  i	  hur	  skolledarna	  och	  pedagogerna	  ser	  på	  den	  folk-‐	  och	  världsmusik-‐	  samt	  	  
folk-‐	  och	  världsdansverksamhet	  som	  bedrivs	  på	  musikskolorna	  där	  informanterna	  
arbetar.	  En	  majoritet	  anser	  möjligheterna	  att	  fortbilda	  sig	  på	  högskolenivå	  vara	  för	  små	  
och	  ofta	  styrda	  av	  en	  begränsad	  budget.	  
	  
För	  att	  vidare	  studera	  på	  vilket	  sätt	  undervisningen	  i	  musikskolorna	  utformas	  samt	  
vilket	  ramverk	  den	  har	  att	  hålla	  sig	  till,	  har	  jag	  sökt	  litteratur	  om	  vad	  skolledarnas	  och	  
lärarnas	  val	  kan	  grundas	  på.	  Eftersom	  kulturskolan,	  till	  skillnad	  från	  exempelvis	  
gymnasieskolan,	  inte	  har	  några	  fastställda	  ramar	  för	  vad	  undervisningen	  ska	  innehålla,	  
lämnas	  stort	  utrymme	  för	  skolledare,	  rektorer	  och	  framförallt	  pedagogerna	  att	  välja	  vad	  
eleverna	  skall	  undervisas	  i.	  Valen	  de	  gör	  kan	  baseras	  på	  ett	  flertal	  olika	  faktorer.	  I	  Walls	  
(2008)	  studie	  resonerar	  hon	  kring	  vad	  hennes	  informanters	  benägenhet,	  eller	  frånvaro	  
därav,	  att	  undervisa	  i	  flera	  genrer	  kan	  bero	  på.	  
	  

Redan	  i	  början	  av	  mina	  intervjuer	  kunde	  jag	  märka	  att	  huruvida	  pedagogerna	  
undervisade	  i	  flera	  genrer	  eller	  inte	  till	  stor	  del	  berodde	  på	  deras	  egen	  privata	  
bakgrund.	  Det	  verkar	  alltså	  inte	  bara	  vara	  den	  formella	  utbildningen	  som	  
spelar	  in	  utan	  även	  barndomen	  och	  den	  musik	  man	  mötte	  där.	  (Wall,	  2008,	  s.	  
34)	  
	  

Walls	  (2008)	  beskrivning	  tyder	  på	  att	  informanternas	  val	  ofta	  grundas	  i	  personliga	  
preferenser	  och	  erfarenheter	  och	  inte	  bara	  på	  vad	  som	  ingått	  i	  deras	  utbildning	  eller	  vad	  
de	  utifrån	  eventuella	  styrdokument	  förväntas	  göra.	  Även	  Ferm	  Thorgersen	  (2009)	  visar	  
på	  liknande	  tendenser,	  men	  till	  skillnad	  från	  Walls	  studie	  av	  pedagoger	  i	  gymnasieskola	  
har	  Ferm	  Thorgersen	  undersökt	  lärarutbildare	  som	  undervisar	  i	  musikdidaktik.	  

	  
Det	  är	  intressant	  att	  konstatera	  att	  styrdokumenten	  nämns	  i	  ytterst	  liten	  grad	  
då	  lärarna	  uppmuntras	  att	  prata	  om	  motiv	  för	  sina	  didaktiska	  val	  (jfr	  
Johansen,	  2003;	  Thorgersen,	  2007).	  För	  det	  andra	  är	  balansgången	  mellan	  
arbetsmarknadens,	  samhällets,	  ämnets	  egna,	  och	  studenternas	  förväntningar	  
påtaglig.	  (Ferm	  Thorgersen,	  2009,	  s.	  315)	  

	  
Vidare	  beskriver	  Ferm	  Thorgersen	  (2009)	  hur	  lärarutbildarna	  använder	  sig	  av	  sin	  
erfarenhet	  i	  valet	  av	  undervisningens	  innehåll,	  något	  som	  även	  framkom	  hos	  Wall	  
(2008)	  i	  tidigare	  citat.	  Ferm	  Thorgersen	  (2009)	  skriver	  att:	  
	  

Genom	  sin	  undervisningserfarenhet	  hade	  lärarna	  dessutom	  möjlighet	  att	  välja	  
kunskap	  om	  vilket	  innehåll	  som	  är	  relevant	  att	  använda	  i	  musikundervisning,	  
liksom	  vikten	  av	  att	  “kunna”	  musikinnehållet	  som	  innehåll	  i	  musik-‐	  
didaktikundervisning.	  Levd	  musik,	  då	  i	  rollen	  som	  musiker	  eller	  lyssnare,	  är	  
erfarenheter	  som	  visade	  sig	  utgöra	  ett	  viktigt	  innehåll	  i	  
musikdidaktikundervisning	  utifrån	  lärarnas	  val.	  (Ferm	  Thorgersen,	  2009,	  s.	  
312)	  
	  

Inom	  musikundervisning	  kan	  även	  valet	  av	  instrument	  vara	  en	  påverkande	  faktor,	  då	  
det	  enligt	  tradition	  inte	  är	  vanligt	  att	  all	  musik	  och	  alla	  genrer	  framförs	  på	  alla	  typer	  av	  
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instrument.	  Huruvida	  det	  får	  inverkan	  på	  de	  didaktiska	  och	  innehållsmässiga	  val	  som	  
görs	  av	  pedagoger	  beskrivs	  av	  Ferm	  Thorgersen	  (2009)	  på	  följande	  sätt:	  

	  
Erfarenhet	  av	  repertoar	  som	  är	  relevant	  på	  ett	  specifikt	  instrument	  i	  en	  viss	  
genre,	  var	  frekvent	  förekommande	  som	  innehåll,	  liksom	  erfarenhet	  av	  vad	  det	  
handlar	  om	  att	  musicera	  och	  uppträda	  i	  aktuell	  genre.	  (Ferm	  Thorgersen,	  
2009,	  s.	  312)	  
	  

Citaten	  ovan	  visar	  på	  ett	  förhållande	  där	  pedagogens	  erfarenhet	  av	  och	  kännedom	  om	  
instrument	  och	  genrer,	  men	  även	  instrument	  i	  genrer	  kan	  avgöra	  vad	  pedagogerna	  låter	  
undervisningen	  innehålla.	  Lindmark	  (2008)	  skriver	  följande	  om	  relationen	  instrument	  –	  
genre	  i	  Folkmusik	  i	  kulturskolan,	  nio	  musiklärares	  uppfattning	  om	  att	  använda	  folkmusik	  i	  
sin	  undervisning:	  
	  

Enligt	  mitt	  sätt	  att	  se,	  är	  det	  annars	  lätt	  att	  hamna	  i	  invanda	  mönster	  där	  till	  
exempel	  fiolelever	  bara	  spelar	  klassiskt	  och	  elgitarrelever	  bara	  spelar	  rock.	  
Att	  det	  medför	  en	  musikalisk	  allmänbildning	  för	  eleverna	  är	  också	  ett	  plus,	  
men	  innebär	  även	  för	  lärarens	  del	  att	  se	  sin	  egen	  potential	  och	  att	  utvecklas	  i	  
sitt	  yrke.	  (Lindmark,	  2008,	  s.35)	  

	  
Lindmarks	  (2008)	  resonemang	  visar	  enligt	  min	  mening	  på	  det	  faktum	  att	  själva	  
instrumentet	  kan	  bära	  med	  sig	  associationer	  eller	  indikatorer	  på	  vilken	  typ	  av	  musik	  det	  
ska	  användas	  till.	  För	  att	  applicera	  resonemanget	  på	  mitt	  ämne,	  sång,	  får	  jag	  belysa	  det	  
faktum	  att	  instrumentet	  är	  beläget	  inuti	  kroppen	  och	  ser	  olika	  ut	  hos	  varje	  individ.	  Om	  
en	  elgitarr	  och	  en	  akustisk	  gitarr	  ger	  olika	  signaler	  om	  vilken	  musikstil	  eller	  genre	  det	  
skall	  brukas	  till,	  kan	  det	  vara	  direkt	  olämpligt	  att	  försöka	  göra	  samma	  tolkning	  av	  till	  
exempel	  en	  persons	  utseende,	  då	  man	  inte	  ser	  själva	  instrumentet	  utan	  endast	  fysik,	  
klädval,	  frisyr	  et	  cetera.	  	  	  
	  
I	  en	  undersökning	  gjord	  av	  Andersson	  (2008)	  genomför	  författaren	  en	  jämförande	  
studie,	  där	  två	  åttondeklassers	  kunskaper	  om	  och	  inställning	  till	  svensk	  och	  utländsk	  
folkmusik	  studerats.	  Följande	  sammanfattning	  ur	  arbetet	  ger	  en	  bra	  bild	  av	  resultatet:	  
	  

Eleverna	  får	  inte	  så	  mycket	  undervisning	  om	  folkmusik	  i	  skolan,	  kanske	  för	  att	  
man	  kan	  tolka	  kursplanen	  som	  att	  det	  inte	  behöver	  finnas	  med.	  Eleverna	  är	  
något	  mer	  negativa	  än	  positiva	  till	  folkmusik	  i	  stort,	  och	  väljer	  hellre	  en	  pop-‐	  
och	  rockaktivitet	  på	  nästa	  musiklektion	  än	  en	  folkmusikaktivitet,	  men	  
eleverna	  är	  mer	  positiva	  till	  folkmusik	  än	  många	  verkar	  tro.	  Särskilt	  eleverna	  
med	  utländsk	  bakgrund	  är	  positivt	  inställda	  till	  utländsk	  folkmusik.	  
(Andersson,	  2008,	  s.	  2)	  
	  

Av	  citatet	  framgår	  det	  att	  de	  kursplaner	  för	  grundskolan	  (Skolverket,	  2000)	  som	  gällde	  
vid	  Anderssons	  (2008)	  undersökning	  inte	  gav	  folkmusiken	  en	  tillräckligt	  stor	  plats	  för	  
att	  ge	  de	  två	  undersökta	  åttondeklasserna	  någon	  djupare	  kunskap	  om	  genren.	  	  
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3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
I	  följande	  avsnitt	  tar	  jag	  upp	  studiens	  teoretiska	  ram,	  som	  är	  inspirerad	  av	  framförallt	  
ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärande	  och	  kommunikation.	  	  

3.1	  Erfarenhet	  
Anledningen	  till	  att	  undersöka	  hur	  sångpedagoger	  uppfattar	  att	  de	  arbetar	  med	  folklig	  
sång	  grundar	  sig	  i	  en	  nyfikenhet	  på	  deras	  syn	  på	  och	  användning	  av	  ämnet,	  men	  även	  
deras	  erfarenhet	  av	  detsamma.	  Då	  det	  ligger	  i	  själva	  ämnets	  natur	  att	  det	  historiskt	  sett	  
förts	  vidare	  genom	  muntlig	  tradering	  har	  förmedlaren	  spelat	  en	  stor	  roll	  i	  hur	  musiken	  
bevarats.	  Pedagogens	  ”Fysiska	  och	  språkliga	  redskap	  är	  kulturella	  resurser	  som	  
verksamt	  bidrar	  till	  att	  kunskaper	  och	  färdigheter	  lever	  vidare	  i	  samhället”	  (Säljö,	  2005,	  
s.	  37).	  Förmedlarens,	  i	  det	  här	  fallet	  sångpedagogens,	  erfarenheter	  av	  och	  syn	  på	  ämnet	  
kan	  därför	  ha	  stor	  påverkan	  på	  hur	  det	  förmedlas.	  Andersson,	  Sjösten	  och	  Ahn	  (2003)	  
beskriver	  erfarenhet	  på	  följande	  vis:	  
	  

Erfarenheter	  innefattar	  relationer	  mellan	  människor	  och	  den	  sociokulturella	  
miljö	  i	  vilken	  de	  befinner	  sig.	  Lärande	  är	  alltså	  också	  knutet	  till	  den	  
sociokulturella	  miljön.	  En	  annan	  faktor	  är	  tiden.	  Både	  individen	  och	  de	  
sociokulturella	  erfarenheterna	  varierar	  över	  tid.	  Det	  är	  i	  denna	  livsvärld	  som	  
människor	  existerar,	  gör	  erfarenheter	  och	  möjligen	  tillägnar	  sig	  kunskaper,	  
färdigheter	  och	  attityder.	  (Andersson	  et	  al.,	  2003,	  s.	  31)	  

	  
I	  en	  undervisningssituation	  kan	  en	  relation	  mellan	  människor	  sägas	  vara	  den	  mellan	  
elev	  och	  lärare,	  varpå	  även	  elevens	  erfarenheter,	  kunskaper,	  färdigheter	  och	  attityder	  i	  
och	  till	  den	  sociokulturella	  miljön	  bör	  räknas	  in	  i	  sammanhanget.	  I	  en	  beskrivning	  av	  
kognitiv	  kunskapssyn	  skriver	  Bröderman	  Smeds	  och	  Skjöld	  Wennerström	  (1997)	  
följande	  text:	  
	  

Kunskap	  är	  kvalitativ.	  Barnet	  kommer	  inte	  till	  en	  inlärningssituation	  med	  tomt	  
huvud	  utan	  med	  egna	  referensramar	  och	  egna	  erfarenheter	  som	  de	  använder	  
när	  den	  nya	  kunskapen	  ska	  läras	  in.	  Att	  nå	  kunskap	  innebär	  kvalitativa	  
förändringar	  av	  våra	  föreställningar,	  det	  vill	  säga	  kunskapen	  införlivas	  så	  att	  
våra	  tankar	  och	  handlingsätt	  förändras.	  (Bröderman	  Smeds	  &	  Skjöld	  
Wennerström,	  1997,	  s.	  88)	  
	  

Även	  samspelet	  människor	  emellan	  påverkar	  utvecklingen	  av	  kunskap,	  vilket	  gör	  att	  
kunskap	  kan	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  var	  någonstans	  och	  i	  vilket	  samhälle	  den	  skapats	  
eller	  förts	  vidare.	  Säljö	  (2005)	  talar	  om	  samhälleliga	  erfarenheter,	  vilket	  kan	  översättas	  
till	  den	  kunskapsbank	  som	  exempelvis	  folkliga	  sångtexter	  utgör:	  
	  

[…]	  ur	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  är	  det	  uppenbart	  att	  de	  kunskaper	  och	  
färdigheter	  som	  utgör	  samhälleliga	  erfarenheter	  inte	  kommer	  ifrån	  individen,	  
de	  har	  utvecklats	  i	  samhällen	  mellan	  människor.	  Det	  är	  därför	  de	  skiljer	  sig	  åt	  
mellan	  samhällen.	  (Säljö,	  2005,	  s.	  22)	  

	  
När	  jag	  applicerar	  detta	  på	  mitt	  arbete	  kan	  det	  betyda	  att	  sångpedagogernas	  uttalanden	  
om	  sina	  erfarenheter	  påverkas	  av	  den	  miljö	  de	  utbildats,	  arbetar	  och	  lever	  i.	  De	  påverkas	  
även	  av	  den	  tidsålder	  de	  verkar	  i	  och	  de	  elever	  och	  människor	  de	  möter.	  Kulturella	  
redskap	  och	  kunskaper	  påverkas	  av	  dem	  som	  besitter	  kunskapen	  men	  även	  av	  möten	  
med	  andra	  människor	  och	  det	  kunskapsutbyte	  som	  då	  kan	  ske.	  
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3.2	  Kulturella	  redskap	  
För	  att	  kunna	  förmedla	  kunskap	  eller	  erfarenheter	  mellan	  människor,	  behövs	  sätt	  på	  
vilka	  kunskapen	  eller	  erfarenheterna	  kan	  överföras.	  Säljö	  (2005)	  skriver	  om	  fysiska	  och	  
språkliga	  redskap	  som	  viktiga	  verktyg	  i	  mänsklig	  kommunikation,	  grundläggande	  för	  
vår	  kunskapsutveckling.	  
	  

Detta	  är	  vad	  den	  sociokulturella	  evolutionen	  handlar	  om:	  utveckling	  och	  
användning	  av	  kulturella	  redskap	  som	  bidrar	  till	  att	  forma	  människors	  
kognitiva	  och	  kommunikativa	  repertoarer	  liksom	  deras	  sätt	  att	  använda	  
fysiska	  redskap.	  (Säljö,	  2005,	  s.	  225)	  

	  
Ett	  redskap	  för	  lärande	  är	  kommunikation.	  Det	  kan	  ske	  direkt	  från	  person	  till	  person,	  
som	  med	  muntlig	  tradering,	  eller	  så	  kan	  det	  ske	  via	  redskap	  som	  exempelvis	  textskrift,	  
notskrift	  eller	  inspelningar.	  En	  pedagog	  spenderar	  mycket	  tid	  med	  att	  kommunicera	  och	  
interagera	  med	  sina	  elever	  och	  på	  så	  vis	  förmedla	  och	  föra	  kunskap	  vidare.	  Säljö	  (2000):	  
	  

Det	  är	  genom	  kommunikation	  som	  sociokulturella	  resurser	  skapas,	  men	  det	  är	  
också	  genom	  kommunikation	  som	  de	  förs	  vidare.	  Detta	  är	  en	  grundtanke	  i	  ett	  
sociokulturellt	  perspektiv.	  (Säljö,	  2000,	  s.	  22)	  

	  
Kommunikation	  ges	  här	  ett	  stort	  värde,	  där	  det	  blir	  ett	  redskap	  som	  bär	  kunskapen	  från	  
en	  person	  till	  en	  annan.	  På	  vilket	  sätt	  kommunikationen	  sker	  ser	  olika	  ut.	  
Förutsättningarna	  för	  god	  kommunikation	  i	  undervisningssituationen	  kan	  påverkas	  av	  
ett	  flertal	  faktorer	  men	  i	  allmänhet	  eftersträvar	  pedagogen	  en	  miljö	  där	  eleven	  ges	  
möjligheter	  att	  tillgodogöra	  sig	  det	  som	  förmedlas.	  

3.3	  Språk	  
Det	  finns	  många	  kommunikationssätt.	  I	  föreliggande	  studie	  är	  språket,	  det	  sätt	  på	  vilket	  
vi	  kan	  tala	  med	  varandra	  eller	  förmedla	  oss	  till	  varandra	  i	  skrift,	  det	  mest	  centrala.	  Att	  
sätta	  ord	  på	  ett	  ting	  eller	  en	  företeelse	  –	  i	  det	  här	  fallet	  förekomsten	  av	  och	  synen	  på	  
folklig	  sång	  –	  ger	  talaren	  möjlighet	  att	  definiera	  det	  som	  omtalas.	  I	  detta	  arbete	  
förekommer	  ett	  stort	  antal	  beskrivande	  begrepp,	  där	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  säkerställa	  
huruvida	  begreppen	  betyder	  samma	  sak	  för	  en	  informant	  som	  för	  en	  annan.	  Säljö	  (2000)	  
resonerar	  kring	  hur	  språket	  används	  i	  beskrivningar:	  
	  

Genom	  att	  studera	  hur	  en	  företeelse	  eller	  händelse	  förstås	  och	  beskrivs	  –	  hur	  
den	  medieras	  i	  språket	  –	  kan	  vi	  få	  en	  bild	  av	  hur	  mångfasetterad	  vår	  relation	  
till	  omvärlden	  är.	  Vi	  refererar	  ofta	  till	  ’samma’	  företeelse	  eller	  objekt	  med	  
hjälp	  av	  många	  olika	  språkliga	  konstruktioner	  som	  passar	  de	  syften	  vi	  för	  
tillfället	  har.	  (Säljö,	  2000,	  s.	  92)	  

	  
Det	  kan	  därmed	  vara	  av	  intresse	  att	  inte	  bara	  analysera	  vad	  som	  sägs,	  utan	  även	  hur	  det	  
sägs.	  Två	  människor	  kan	  uppfattas	  tala	  om	  samma	  sak	  och	  använda	  liknande	  
formuleringar,	  men	  ändå	  syfta	  till	  två	  skilda	  betydelser.	  Säljö	  (2005)	  skriver	  att	  
”Människor	  är	  kreativa	  och	  språket	  är	  ett	  levande	  och	  dynamiskt	  instrument	  som	  man	  
anpassar	  till	  sina	  behov	  i	  konkreta	  sammanhang”(s.	  87).	  I	  ett	  analytiskt	  arbete	  kan	  det	  
alltså	  vara	  av	  vikt	  att	  inte	  direkt	  anta	  att	  två	  människor	  menar	  samma	  sak	  när	  de	  
använder	  samma	  ord,	  utan	  även	  studera	  närliggande	  indikatorer	  som	  till	  exempel	  
sammanhang,	  för	  att	  ytterligare	  klargöra	  betydelsen.	  Att	  inte	  heller	  förutsätta	  att	  den	  
betydelse	  jag	  som	  forskare	  lägger	  i	  ett	  ord	  eller	  begrepp	  är	  samma	  som	  hos	  den	  jag	  
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samtalar	  med,	  är	  minst	  lika	  viktigt.	  Många	  av	  de	  begrepp	  som	  förekommer	  i	  samtal	  om	  
musik	  tillskrivs	  olika	  betydelse	  beroende	  på	  exempelvis	  vilken	  musik	  eller	  tidpunkt	  man	  
talar	  om.	  Som	  folkmusikstudent	  använder	  jag	  termer	  som	  kanske	  inte	  används	  på	  
samma	  sätt	  av	  någon	  som	  inte	  studerat	  folklig	  sång	  eller	  folkmusik,	  vilket	  även	  Säljö	  
(2000)	  indikerar:	  
	  

I	  institutionella	  sammanhang	  förekommer	  ofta	  sätt	  att	  konstituera	  
verkligheten	  som	  är	  mer	  eller	  mindre	  bekanta	  för	  en	  utomstående.	  […]	  
Termer	  och	  begrepp	  av	  detta	  slag	  beskriver	  händelser,	  personer	  och	  objekt	  
som	  passar	  in	  i	  specifika	  sociala	  praktiker	  och	  de	  är	  en	  viktig	  del	  av	  lokal	  
kunskapsbildning.	  (Säljö,	  2000,	  s.	  93)	  
	  

Ord	  kan	  få	  en	  speciell	  mening	  beroende	  på	  av	  vem	  eller	  i	  vilket	  sammanhang	  de	  
används,	  vilket	  kan	  ge	  exkluderande	  effekter	  då	  människor	  känner	  sig	  utelämnade	  
eftersom	  de	  till	  fullo	  inte	  känner	  till	  samma	  innebörd	  som	  de	  insatta.	  Genom	  att	  fråga	  en	  
person	  om	  något	  som	  både	  frågeställaren	  och	  svararen	  vet	  att	  frågeställaren	  är	  mera	  
kunnig	  om,	  kan	  göra	  situationen	  känslig.	  Säljö	  (2000)	  beskriver	  detta	  som	  ”ett	  
demokratiskt	  problem	  som	  har	  att	  göra	  med	  social	  skiktning	  och	  med	  skapandet	  av	  
både	  utanför-‐	  och	  innanförskap”	  (s.	  102).	  Han	  ger	  som	  exempel	  ordet	  ”skott”,	  som	  för	  
gemene	  man	  kan	  antas	  vara	  en	  del	  av	  en	  växt	  eller	  en	  avfyrning	  av	  ett	  vapen,	  men	  som	  i	  
sjömanskretsar	  avser	  en	  skiljevägg.	  Han	  menar	  att	  det	  förekommer	  ”begrepp	  som	  
fungerar	  bra	  i	  det	  vardagliga	  arbetet,	  men	  som	  samtidigt	  effektivt	  skiljer	  mellan	  de	  som	  
tillhör	  gruppen	  och	  de	  som	  inte	  räknas	  in”	  (a.a.,	  s.	  102).	  Det	  kan	  vara	  en	  viktig	  aspekt	  då	  
jag	  längre	  fram	  i	  arbetet	  diskuterar	  begreppens	  innebörd	  i	  informanternas	  svar,	  men	  det	  
kan	  även	  diskuteras	  i	  relation	  till	  hur	  intervjuerna	  utformats	  och	  vilket	  språkbruk	  som	  
använts	  i	  samtalen.	  
	  
De	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  människor	  besitter	  påverkas	  således	  av	  människorna	  
själva,	  men	  även	  av	  det	  sätt	  på	  vilket	  människorna	  förmedlar	  sig	  med	  varandra.	  Dessa	  
sätt	  kan	  benämnas	  kulturella	  redskap	  och	  kan	  exempelvis	  vara	  språk	  eller	  andra	  
kommunikativa	  sätt.	  Redskapen	  påverkas	  även	  de	  av	  människorna	  som	  använder	  dem,	  
men	  också	  av	  den	  miljö	  eller	  det	  samhälle	  där	  de	  används.	  Därmed	  kommer	  
erfarenheterna,	  kunskapen	  och	  de	  kulturella	  redskapen	  se	  olika	  ut	  beroende	  på	  
människorna	  och	  tiden	  de	  lever	  i.	  
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4	  Metod	  
I	  följande	  avsnitt	  beskrivs	  de	  metodologiska	  utgångspunkterna,	  tillvägagångssätt	  vad	  
gäller	  val	  av	  metod,	  urval,	  intervjuernas	  utformande,	  genomförande,	  transkription	  och	  
analys,	  tillförlitlighet	  och	  giltighet	  samt	  etiska	  överväganden.	  

4.1	  Metodologi	  
Då	  studien	  syftar	  till	  att	  undersöka	  sångpedagogers	  syn	  på	  men	  även	  sätt	  att	  hantera	  
folklig	  sång,	  har	  jag	  funnit	  det	  lämpligast	  att	  intervjua	  sångpedagogerna	  för	  att	  ha	  
möjlighet	  att	  studera	  hur	  de	  formulerar	  sig	  och	  vad	  de	  säger	  om	  ämnet.	  Att	  intervjua	  
någon	  och	  därmed	  be	  om	  deras	  åsikter,	  erfarenheter	  och	  synsätt	  beskriver	  Trost	  (2010)	  
på	  följande	  vis:	  
	  

Intervjun	  går	  bland	  annat	  ut	  på	  att	  förstå	  hur	  den	  intervjuade	  tänker	  och	  
känner,	  vilka	  erfarenheter	  den	  har,	  hur	  den	  intervjuades	  föreställningsvärld	  
ser	  ut.	  (Trost,	  2010,	  s.	  44)	  	  

	  
Då	  intervjun	  kan	  liknas	  vid	  ett	  samtal,	  finns	  ett	  antal	  fallgropar	  att	  akta	  sig	  för.	  	  Som	  
intervjuare	  är	  det	  av	  värde	  att	  anstränga	  sig	  för	  att	  en	  god	  kontakt	  etableras,	  att	  
informanten	  känner	  sig	  trygg	  och	  uppskattad	  för	  sin	  insats,	  vilket	  Trost	  (2010)	  
benämner	  som	  att	  ”Den	  intervjuade	  skall	  vara	  i	  centrum	  och	  han	  eller	  hon	  är	  den	  enda	  
intressanta	  personen	  i	  sammanhanget”	  (s.	  54).	  Intervjuaren	  får	  däremot	  inte	  färga	  
informantens	  svar	  genom	  ledande	  frågor	  eller	  alltför	  personliga	  åsikter	  i	  sina	  frågor	  
eller	  kommentarer.	  Det	  kan	  vara	  lätt	  hänt	  då	  man	  försöker	  skapa	  god	  stämning	  genom	  
att	  till	  exempel	  hålla	  med	  informanten	  i	  dennes	  åsikter	  eller	  bjuda	  på	  sig	  själv	  genom	  att	  
påtala	  sina	  egna	  erfarenheter	  eller	  synpunkter.	  Trost	  (2010)	  skriver:	  
	  

Viktigt	  är	  att	  försöka	  skilja	  mellan	  sig	  som	  intervjuare	  och	  som	  privatperson.	  
Intervjuaren	  skall	  inte	  vara	  någon	  robot,	  utan	  fortfarande	  vara	  människa	  men	  
skall	  ligga	  lågt	  med	  sitt	  eget	  tyckande	  och	  tänkande.	  (Trost,	  2010,	  s.	  54)	  

	  
En	  intervju	  kan	  göras	  på	  ett	  flertal	  olika	  sätt.	  Det	  vanligaste	  sättet	  kan	  sägas	  vara	  öga	  
mot	  öga,	  då	  intervjuare	  och	  informant	  befinner	  sig	  i	  samma	  rum	  för	  att	  genomföra	  
intervjun.	  Med	  valet	  att	  genomföra	  intervjuer	  över	  telefon,	  för	  att	  i	  större	  utsträckning	  
kunna	  nå	  ett	  stort	  antal	  informanter	  med	  geografisk	  spridning,	  kan	  kontakten	  med	  
informanterna	  dock	  till	  viss	  del	  begränsas	  av	  att	  ett	  möte	  aldrig	  sker.	  Trost	  (2010)	  
skriver	  om	  vikten	  av	  ögonkontakt,	  för	  att	  visa	  på	  intresse	  för	  det	  informanten	  säger:	  
	  

Att	  titta	  på	  den	  man	  talar	  med	  har	  även	  det	  att	  göra	  med	  den	  ickeverbala	  
kommunikationen	  mellan	  den	  intervjuade	  och	  intervjuaren.	  Om	  intervjuaren	  
genom	  att	  titta	  på	  den	  intervjuade	  skapar	  eller	  vidmakthåller	  ett	  intryck	  av	  
intresse	  så	  kan	  på	  motsvarande	  sätt	  intervjuaren	  få	  en	  mängd	  kompletterande	  
information	  genom	  att	  se	  på	  den	  intervjuade.	  (Trost,	  2010,	  s.	  94)	  
	  

Enligt	  Trost	  (2010)	  kan	  föreliggande	  studies	  metod	  sägas	  missa	  en	  väsentlig	  del	  av	  
informationen	  som	  en	  intervju	  öga	  mot	  öga	  kan	  ge.	  Vid	  telefonintervjuer	  har	  jag	  ingen	  
möjlighet	  att	  studera	  kroppsspråk,	  gestik	  eller	  minspel	  hos	  informanterna.	  Trost	  (2010)	  
menar	  vidare	  att	  dessa	  signaler	  skall	  tolkas	  med	  måtta,	  varför	  jag	  anser	  att	  
telefonintervjuer	  har	  andra	  kvaliteter	  som	  i	  studiens	  fall	  väger	  tyngre	  än	  värdet	  av	  
ögonkontakt	  och	  möjlighet	  att	  studera	  informanternas	  rörelser.	  De	  fördelar	  
telefonintervjuer	  kan	  ha	  kan	  exempelvis	  (förutom	  geografisk	  spridning	  som	  tidigare	  
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nämnts)	  vara	  att	  intervjuaren	  inte	  påverkas	  av	  informantens	  yttre,	  dennes	  minspel,	  
kroppsspråk	  eller	  gestik,	  utan	  endast	  erhåller	  information	  i	  form	  av	  talat	  språk	  och	  
röstläge.	  Detta	  resonemang	  stärks	  av	  Trost	  (2010):	  
	  

Jag	  vill	  dock	  betona	  att	  man	  som	  intervjuare	  inte	  skall	  överdriva	  betydelsen	  av	  
de	  icke-‐verbala	  uttryckssätten	  –	  man	  skall	  registrera	  och	  tolka	  dem	  med	  
måtta.	  (Trost,	  2010,	  s.	  95)	  

	  
För	  att	  samla	  in	  material	  till	  undersökningen	  i	  enlighet	  med	  ovanstående	  resonemang	  är	  
sålunda	  en	  rimlig	  metod	  i	  föreliggande	  studie	  att	  genomföra	  ett	  flertal	  förhållandevis	  
korta	  telefonintervjuer.	  Grundtanken	  är	  att	  samtalet	  kan	  likna	  en	  enkät,	  men	  med	  
möjlighet	  att	  ställa	  följdfrågor	  efterhand	  beroende	  på	  informanternas	  svar.	  Grundat	  på	  
Johanssons	  och	  Svedners	  (2010)	  resonemang	  faller	  intervjuerna	  då	  under	  både	  
strukturerad	  intervju	  och	  kvalitativ	  intervju:	  
	  

I	  den	  strukturerade	  intervjun	  är	  frågeområdena	  och	  frågorna	  bestämda	  i	  
förväg.	  Svaren	  är	  vanligen	  öppna,	  även	  om	  det,	  precis	  som	  i	  enkäten,	  kan	  
förekomma	  frågor	  med	  fasta	  svarsalternativ,	  t	  ex	  bakgrundsfrågor.[…]	  
I	  den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  endast	  frågeområdena	  bestämda,	  medan	  
frågorna	  kan	  variera	  från	  intervju	  till	  intervju,	  beroende	  på	  hur	  den	  
intervjuade	  svarar	  och	  vilka	  aspekter	  denne	  tar	  upp.	  (Johansson	  &	  Svedner,	  
2010,	  s.	  31)	  
	  

En	  kvalitativ	  undersökning	  kan	  sägas	  vara	  ämnad	  att	  mer	  på	  djupet	  undersöka	  
människors	  erfarenheter	  och	  tankegångar,	  medan	  den	  kvantitativa	  undersökningen	  mer	  
syftar	  till	  att	  numerärt	  undersöka	  olika	  förhållanden.	  I	  och	  med	  valet	  att	  i	  föreliggande	  
studie	  ha	  både	  förbestämda	  frågor,	  möjlighet	  till	  öppna	  svar	  och	  en	  variation	  av	  frågor	  
beroende	  på	  informantens	  tidigare	  svar,	  väljer	  jag	  att,	  istället	  för	  den	  vanligare	  
benämningen	  halvstrukturerade	  kvalitativa	  intervjuer,	  benämna	  dem	  strukturerade	  
kvalitativa	  intervjuer	  med	  öppna	  följdfrågor.	  Jag	  baserar	  detta	  på	  Trosts	  (2010)	  syn	  på	  
halvstrukturerade	  intervjuer:	  
	  

Vad	  betyder	  så	  det	  att	  intervjuerna	  är	  halvstrukturerade?	  […]	  Dels	  kan	  det	  
betyda	  att	  intervjun	  som	  sådan	  är	  i	  hög	  grad	  strukturerad	  medan	  själva	  
frågorna	  är	  i	  låg	  grad	  strukturerade,	  dvs.	  att	  de	  är	  öppna	  frågor.	  Jag	  
rekommenderar	  att	  man	  hellre	  säger	  att	  intervjun	  är	  strukturerad,	  dvs.	  
handlar	  om	  ett	  område	  och	  inte	  flera	  […]	  och	  att	  frågorna	  är	  öppna,	  dvs.	  utan	  
svarsalternativ.	  (Trost,	  2010,	  s.	  42)	  

	  
Trosts	  (2010)	  resonemang	  stämmer	  överens	  med	  föreliggande	  studies	  intervjuform,	  
vilket	  redogörs	  för	  i	  kommande	  del.	  

4.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
I	  följande	  avsnitt	  redogörs	  för	  valet	  av	  metod	  för	  studien	  samt	  urvalet	  av	  informanter.	  
Vidare	  presenteras	  intervjuernas	  utformande	  och	  genomförande,	  transkription	  samt	  
analys.	  	  

4.2.1	  Val	  av	  metod	  
Syftet	  med	  undersökningen	  är	  att	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  sångpedagoger	  i	  musikskolor	  
uppfattar	  att	  de	  arbetar	  med	  folklig	  sång.	  För	  att	  kunna	  svara	  på	  forskningsfrågorna	  har	  
jag	  vänt	  mig	  till	  ett	  antal	  sångpedagoger	  på	  olika	  musikskolor	  i	  Sverige.	  Med	  tanken	  att	  
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få	  hög	  validitet	  på	  undersökningen	  tillfrågades	  sångpedagogerna	  själva,	  med	  intervjun	  
som	  metod.	  Jag	  kan	  stödja	  mitt	  beslut	  att	  använda	  intervju	  som	  metod	  på	  Johanssons	  
och	  Svedners	  (2010)	  syn	  på	  enkäter	  kontra	  intervjuer:	  
	  

En	  tumregel	  är	  att	  enkätmetoden	  passar	  bra	  om	  man	  söker	  svar	  på	  faktafrågor	  
och	  intervjun	  om	  man	  söker	  svar	  på	  frågor	  av	  med	  existentiell	  karaktär,	  som	  
inställning,	  attityd	  och	  upplevd	  mening.	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010,	  s.	  22)	  

	  
För	  att	  kunna	  nå	  ett	  större	  antal	  informanter	  hade	  enkäten	  kunnat	  vara	  en	  alternativ	  
metod.	  Med	  en	  enkät	  skulle	  jag	  kunna	  få	  fram	  information	  om	  huruvida	  och	  på	  vilket	  
sätt	  ett	  stort	  antal	  sångpedagoger	  arbetar	  med	  folklig	  sång.	  Efter	  lite	  efterforskningar	  
insåg	  jag	  dock	  enkätmetodens	  begränsning,	  främst	  vad	  gäller	  trolig	  svarsfrekvens.	  Med	  
intervjun	  som	  metod	  har	  jag	  större	  möjlighet	  att	  säkerställa	  insamlande	  av	  material	  och	  
att	  ställa	  följdfrågor	  baserade	  på	  informanternas	  tidigare	  svar.	  Då	  föreliggande	  studie	  
undersöker	  erfarenheter,	  metoder	  och	  begreppsanvändning	  kring	  ämnet	  folklig	  sång,	  
innebär	  intervjuer	  fördelar	  då	  de	  i	  större	  utsträckning	  inbjuder	  informanten	  till	  att	  med	  
egna	  ord	  beskriva	  sin	  verklighet	  i	  samtalsform.	  Att	  intervjuguiden	  innehöll	  öppna	  
följdfrågor	  gav	  mig	  som	  intervjuare	  möjlighet	  att	  följa	  det	  förlopp	  samtalet	  tog	  och	  
vidare	  undersöka	  informantens	  begreppsanvändning	  i	  förhållande	  till	  de	  olika	  frågorna.	  

4.2.2	  Urval	  
Urval	  av	  informanter	  har	  gjorts	  med	  tanke	  på	  att	  få	  en	  så	  stor	  geografisk	  spridning	  som	  
möjligt	  och	  att	  intervjua	  ett	  tillräckligt	  stort	  antal	  sångpedagoger	  för	  att	  kunna	  skönja	  
mönster	  vad	  gäller	  likheter	  eller	  skillnader	  i	  deras	  uppfattningar.	  På	  grund	  av	  
uppsatsens	  omfattning	  ser	  jag	  det	  inte	  som	  möjligt	  att	  intervjua	  tillräckligt	  många	  
sångpedagoger	  för	  att	  några	  generella	  slutsatser	  ska	  kunna	  dras	  av	  resultatet.	  Urvalet	  
visar	  dock	  en	  stor	  spridning	  vad	  gäller	  längden	  på	  informanternas	  utbildning,	  när	  de	  
utbildat	  sig,	  undervisningens	  innehåll,	  åldern	  på	  informanternas	  elever	  samt	  var	  i	  landet	  
informanterna	  är	  verksamma.	  Den	  geografiska	  spridningen	  innefattar	  både	  Sveriges	  
södra,	  norra,	  mellersta,	  östliga	  och	  västliga	  delar.	  Verksamma	  sångpedagoger	  i	  både	  
storstad	  och	  mindre	  kommuner	  finns	  representerade.	  
	  
De	  tretton	  informanterna	  arbetar	  som	  sångpedagoger	  vid	  kommunala	  kultur-‐	  och	  
musikskolor	  i	  Sverige,	  vid	  åtta	  olika	  skolor	  i	  geografiskt	  spridda	  kommuner.	  Eleverna	  de	  
för	  tillfället	  undervisar	  är	  i	  åldrarna	  10-‐45	  år,	  flertalet	  undervisar	  i	  huvudsak	  mellan-‐,	  
högstadie-‐	  och	  gymnasieelever.	  Alla	  informanter	  utom	  två	  är	  kvinnor.	  Samtliga	  
informanter	  är	  utbildade	  lärare,	  även	  om	  utbildningarna	  ser	  väldigt	  olika	  ut:	  
	  
A	  –	  Musiklärarutbildning,	  1974-‐1978	  
B	  –	  Musiklinje	  på	  folkhögskola,	  pedagogutbildning,	  1970-‐1976	  
C	  –	  Lärarutbildning	  med	  musikinriktning,	  1986-‐1991	  
D	  –	  Rytmiklärarutbildning,	  påbyggnadsutbildning	  i	  sång,	  1975-‐1980	  
E	  –	  Kyrkomusikerutbildning,	  körpedagogutbildning,	  1994-‐1997,	  2002-‐2004	  
F	  –	  Musiklärarutbildning	  (ej	  avslutad),	  sångpedagogutbildning,	  1994-‐1996,	  1998-‐2001	  
G	  –	  Brasspedagogutbildning,	  kördirigering	  1979-‐1983	  
H	  -‐	  Musiklärarutbildning,	  sångpedagog	  som	  tillval,	  1994-‐1999	  
I	  –	  Musiklärarutbildning,	  sångpedagogutbildning,	  1999-‐2003	  
J	  –	  Rytmikpedagogutbildning,	  sångpedagogskomplettering,	  1975-‐1980	  (-‐talet)	  
K	  –	  Musiklärarutbildning,	  sångpedagog	  som	  tillval,	  1992-‐1996	  
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L	  –	  Musiklärarutbildning,	  sångpedagogutbildning,	  1984-‐1988,	  2003-‐2004	  
M	  –	  Musiklärarutbildning,	  påbyggnad	  sångpedagogutbildning,	  2000-‐2003,	  2010-‐2012	  
	  
För	  att	  skydda	  informanternas	  anonymitet	  uppges	  inte	  kön,	  var	  de	  utbildat	  sig	  eller	  var	  
de	  för	  tillfället	  arbetar.	  Dock	  kan	  nämnas	  att	  samtliga	  musikhögskolor	  finns	  
representerade	  i	  lärarnas	  utbildningshistorik.2	  

4.2.3	  Intervjuernas	  utformande	  
En	  intervjuguide	  med	  sex	  huvudfrågor	  utformades,	  två	  av	  dem	  hade	  följdfrågor	  
beroende	  på	  om	  informanterna	  gav	  jakande	  eller	  nekande	  svar.3	  Samma	  frågor	  ställdes	  
till	  alla	  informanter,	  men	  eftersom	  frågorna	  innefattar	  ämnen	  som	  gäller	  personliga	  
åsikter	  och	  erfarenheter	  ville	  jag	  lämna	  utrymme	  för	  dem	  att	  ge	  friare	  svar	  än	  vad	  till	  
exempel	  enkäten	  som	  metod	  kan	  erbjuda.	  Intervjuguiden	  innehöll	  frågor	  om	  
informanternas	  utbildning,	  deras	  elevers	  ålder,	  genreinnehåll	  i	  undervisningen	  och	  
frågor	  om	  genren	  folklig	  sång,	  material	  samt	  metoder	  för	  lärande.	  En	  genomförd	  
provintervju	  visade	  att	  intervjuerna	  borde	  ta	  ca	  15-‐20	  minuter.	  	  

4.2.4	  Genomförande	  
Den	  ursprungliga	  planen	  var	  att	  genomföra	  telefonintervjuer	  vid	  tre	  musikskolor,	  där	  
min	  gissning	  var	  att	  det	  arbetade	  cirka	  fem	  sångpedagoger	  per	  skola.	  Vid	  valet	  av	  skolor	  
hade	  jag	  i	  åtanke	  att	  de	  skulle	  vara	  valda	  efter	  att	  uppnå	  geografisk	  spridning	  mellan	  
skolorna.	  Underlaget	  hade	  då	  blivit	  15	  intervjuer.	  	  
	  
För	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  sångpedagogerna	  ringde	  jag	  rektorerna	  på	  de	  musikskolor	  
jag	  inledningsvis	  hade	  valt	  att	  kontakta.	  Tidigt	  visade	  det	  sig	  att	  jag	  överskattat	  antalet	  
sångpedagoger	  på	  varje	  skola.	  Underlaget	  blev	  inte	  tillräckligt	  och	  därför	  lades	  några	  
skolor	  till,	  som	  jag	  valde	  utifrån	  tanken	  att	  få	  så	  stor	  geografisk	  spridning	  som	  möjligt.	  
Flera	  av	  rektorerna	  var	  svåra	  att	  nå	  så	  ibland	  pratade	  jag	  istället	  med	  studierektorer	  
eller	  expeditionspersonal.	  Efter	  att	  ha	  presenterat	  mig	  och	  mitt	  ärende	  bad	  jag	  att	  få	  
telefonnumren	  till	  de	  sångpedagoger	  som	  för	  tillfället	  arbetade	  med	  individuell	  
sångundervisning	  på	  respektive	  musikskola.	  Samtliga	  kontaktade	  musikskolor	  lämnade	  
ut	  namn	  och	  telefonnummer	  till	  sina	  anställda	  sångpedagoger.	  	  
	  
Totalt	  kontaktades	  9	  musikskolor,	  varav	  en	  inte	  hade	  någon	  sångpedagog	  och	  skolan	  föll	  
därför	  utanför	  arbetets	  ramar.	  En	  sångpedagog	  jag	  kontaktade	  valde	  att	  avstå.	  En	  manlig	  
sångpedagog	  sökte	  jag	  ett	  flertal	  gånger	  för	  att	  jämna	  ut	  könsfördelningen,	  då	  det	  till	  
övervägande	  del	  var	  kvinnliga	  informanter	  jag	  fick	  tag	  i.	  När	  jag	  inte	  fick	  svar	  vare	  sig	  via	  
telefon	  eller	  telefonsvarare	  gav	  jag	  till	  slut	  upp	  kontakten.	  Totalt	  genomfördes	  13	  
intervjuer.	  
	  
All	  kontakt	  med	  informanterna	  skedde	  via	  telefon.	  Jag	  ringde	  upp	  sångpedagogerna,	  
presenterade	  mig	  och	  frågade	  om	  de	  kunde	  tänka	  sig	  att	  delta	  i	  studien.	  Informanterna	  
fick	  veta	  att	  intervjun	  skulle	  ta	  cirka	  15	  minuter	  och	  att	  jag	  skulle	  spela	  in	  under	  tiden	  
samtalet	  pågick.	  Om	  informanterna	  inte	  kunde	  genomföra	  intervjun	  för	  tillfället	  så	  fick	  
de	  möjlighet	  att	  göra	  upp	  en	  annan	  tid	  på	  vilken	  jag	  återkom.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Göteborg,	  Ingesund,	  Malmö,	  Piteå,	  Stockholm	  (KMH	  och	  SMI)	  och	  Örebro.	  
3	  Se	  bilaga	  1,	  Intervjufrågor	  
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Jag	  genomförde	  intervjuerna	  i	  enskildhet	  i	  mitt	  hem	  och	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund.	  
Intervjuerna	  tog	  mellan	  sju	  och	  21	  minuter.	  Informanterna	  gavs	  möjlighet	  att	  svara	  ja	  
eller	  nej	  på	  frågorna	  samt	  att	  utveckla	  sina	  svar	  om	  de	  så	  önskade.	  I	  flera	  av	  intervjuerna	  
uppstod	  situationer	  där	  jag	  inte	  tydligt	  fick	  ett	  jakande	  eller	  nekande	  svar.	  Då	  valde	  jag	  
att	  fritt	  fråga	  ur	  de	  följdfrågor	  som	  verkade	  passa	  in	  på	  informantens	  tidigare	  svar,	  för	  
att	  så	  långt	  som	  möjligt	  täcka	  in	  samtliga	  frågeområden.	  Efter	  att	  den	  sista	  frågan	  var	  
besvarad	  fortsatte	  ofta	  samtalet	  en	  stund	  till.	  Jag	  bad	  att	  få	  berätta	  mer	  om	  arbetet	  och	  
efter	  detta	  kom	  flera	  av	  informanterna	  med	  funderingar	  som	  de	  inte	  tagit	  upp	  i	  
intervjusvaren.	  Efter	  avslutat	  samtal	  sparade	  jag	  den	  inspelade	  ljudfilen	  på	  min	  bärbara	  
dator	  och	  döpte	  om	  informanterna	  till	  en	  bokstav	  (A-‐M)	  för	  att	  skydda	  deras	  
anonymitet.	  
	  
I	  de	  genomförda	  intervjuerna	  har	  jag	  försökt	  att	  undvika	  att	  redogöra	  för	  mina	  egna	  
åsikter	  eller	  synpunkter.	  	  De	  frågor	  som	  ställts	  har	  formulerats	  för	  att	  så	  långt	  det	  är	  
möjligt	  vara	  neutralt	  ställda	  och	  inte	  leda	  informanten	  i	  någon	  speciell	  riktning.	  
Informanterna	  deltog	  på	  ett	  engagerat	  och	  intresserat	  sätt	  i	  intervjuerna	  och	  var	  
generösa	  med	  sin	  tid	  och	  sina	  erfarenheter.	  

4.2.5	  Transkription	  och	  analys	  
Efterhand	  som	  intervjuerna	  blev	  klara	  har	  jag	  transkriberat	  materialet,	  men	  valt	  att	  inte	  
transkribera	  de	  delar	  som	  innehåller	  sidospår	  (t	  ex	  instrumentalundervisning),	  talspråk	  
utan	  innehåll	  (t	  ex	  ”öööh”,	  ”eeh”,	  ”hmm”	  ”vad	  ska	  jag	  säga”	  och	  dylikt)	  och	  liknande,	  utan	  
valt	  ut	  de	  delar	  jag	  anser	  ha	  högst	  relevans	  för	  mitt	  fortsatta	  arbete,	  baserat	  på	  
informanternas	  svars	  innehåll	  och	  begreppsanvändning.	  Transkriptionen	  har	  gjorts	  
genom	  att	  jag	  lyssnat	  på	  inspelningen	  och	  överfört	  innehållet	  till	  skriven	  text,	  där	  jag	  
lagt	  vikt	  vid	  att	  hänsynsfullt	  översätta	  informanternas	  talspråk	  till	  skriftspråk.	  
	  
Analysprocessen	  kan	  sägas	  ha	  tagit	  sin	  början	  då	  jag,	  för	  att	  få	  en	  överblick	  över	  likheter	  
eller	  skillnader	  i	  de	  olika	  svar	  informanterna	  gett,	  delade	  in	  transkriptionerna	  fråga	  för	  
fråga.	  Sedan	  gjordes	  en	  omarbetning	  av	  transkriptionerna,	  då	  jag	  istället	  sorterade	  
svaren	  person	  för	  person,	  för	  att	  kunna	  se	  eventuella	  motsägelser	  eller	  huvudteman	  i	  
respektive	  informants	  svar.	  Sist	  ställdes	  de	  olika	  teman	  som	  hittades	  i	  materialet	  upp	  
vilka	  kompletterades	  med	  relevanta	  citat	  och	  tankegångar	  från	  
intervjutranskriptionerna.	  	  
	  
Även	  om	  underlaget	  är	  för	  litet	  för	  att	  jag	  ska	  kunna	  dra	  några	  generella	  slutsatser	  om	  
läget	  i	  landet	  eller	  sångpedagogers	  syn	  på	  folklig	  sång	  i	  allmänhet,	  finns	  det	  ändå	  några	  
jämförelser	  som	  är	  av	  intresse	  att	  göra.	  I	  vissa	  fall	  skulle	  svaren	  ha	  kunnat	  ställas	  upp	  
statistiskt,	  liknande	  de	  analyser	  som	  kan	  göras	  i	  en	  enkät,	  men	  då	  skulle	  syftet	  ha	  varit	  
att	  endast	  jämföra	  de	  intervjuade	  informanternas	  svar	  inbördes	  eller	  med	  varandra.	  I	  
föreliggande	  analys	  lades	  istället	  särskild	  vikt	  vid	  att	  studera	  informanternas	  
uppfattningar	  om	  sin	  erfarenhet,	  deras	  ordval	  och	  språkbruk	  samt	  på	  vilket	  sätt	  de	  talar	  
om	  folklig	  sång	  som	  genre.	  Även	  vilka	  metoder	  och	  redskap	  informanterna	  säger	  sig	  
känna	  till	  eller	  använda	  för	  att	  förmedla	  kunskap	  om	  folklig	  sång	  noterades.	  Vidare	  
analyserades	  svaren	  ur	  ett	  kontextuellt	  perspektiv,	  där	  hänsyn	  togs	  till	  den	  utbildning	  
och	  de	  erfarenheter	  informanterna	  sade	  sig	  ha	  och	  på	  vilket	  sätt	  deras	  förförståelse	  i	  och	  
om	  folklig	  sång	  skulle	  kunna	  påverka	  begreppsanvändningen	  i	  svaren.	  	  
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4.3	  Tillförlitlighet	  och	  giltighet	  
Då	  undersökningen	  grundar	  sig	  på	  sångpedagogernas	  egna	  uppfattningar,	  måste	  jag	  till	  
största	  del	  säkra	  tillförlitligheten	  genom	  att	  be	  informanterna	  om	  ärliga	  svar.	  Eftersom	  
de	  var	  anonyma	  och	  talade	  med	  mig	  i	  enskildhet	  ansåg	  jag	  att	  förutsättningar	  fanns	  för	  
informanterna	  att	  känna	  sig	  trygga	  nog	  att	  våga	  svara	  ärligt.	  Informanterna	  visste	  inte	  
vid	  intervjuns	  start	  att	  frågorna	  skulle	  handla	  om	  folklig	  sång,	  eller	  att	  det	  är	  mitt	  
huvudämne	  som	  sångpedagog,	  vilket	  minskade	  risken	  att	  de	  skulle	  ge	  mig	  de	  svar	  de	  
trodde	  att	  jag	  ville	  ha.	  Detta	  fenomen,	  av	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  benämnt	  
”förväntningseffekter”,	  innebär	  enligt	  dem	  ”att	  informanten	  lyssnar	  av	  intervjuarens	  
fråga	  och	  försöker	  svara	  utifrån	  vad	  frågans	  undertext	  antyder	  att	  intervjuaren	  vill	  ha	  
till	  svar”	  (s.	  35).	  De	  skriver	  vidare	  att	  detta	  främst	  gäller	  ”definitionsfrågor	  och	  allmänna	  
frågor	  om	  synsätt	  […]	  och	  illustrerar	  en	  av	  de	  allvarligaste	  svagheterna	  med	  kvalitativ	  
intervju:	  som	  man	  frågar	  får	  man	  svar”	  (a.a.,	  s.	  35).	  För	  att	  undvika	  detta	  planerade	  jag	  
ordningen	  på	  intervjufrågorna	  så	  att	  informanterna	  inte	  inledningsvis	  skulle	  veta	  vilken	  
genre	  jag	  undersökte,	  eller	  att	  jag	  undersökte	  en	  specifik	  genre.	  Som	  exempel	  var	  mina	  
frågor	  utformade	  så	  att	  frågan	  om	  genrer	  kom	  före	  frågan	  om	  folklig	  sång	  i	  
undervisningen,	  vilket	  jag	  gjorde	  med	  tanken	  att	  de	  vid	  genrefrågan	  inte	  skulle	  veta	  att	  
jag	  undersökte	  förekomsten	  av	  folklig	  sång	  i	  undervisningen.	  Efterhand	  som	  intervjun	  
pågick	  insåg	  de	  flesta	  att	  jag	  undersökte	  just	  folklig	  sång,	  vilket	  kan	  ha	  gjort	  att	  frågorna	  
i	  slutet	  fick	  mindre	  tillförlitliga	  svar	  än	  de	  i	  början.	  Det	  kan	  å	  andra	  sidan	  ha	  påverkat	  
tillförlitligheten	  positivt	  då	  informanterna	  mot	  slutet	  av	  intervjun	  kan	  sägas	  ha	  varit	  mer	  
inställda	  på	  att	  tala	  om	  ämnet.	  
	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  undersöka	  på	  vilket	  sätt	  sångpedagoger	  vid	  musikskolor	  
uppfattar	  att	  de	  arbetar	  med	  folklig	  sång.	  Jag	  anser	  att	  det	  insamlade	  materialet	  har	  hög	  
giltighet,	  då	  jag	  enligt	  syftet	  intervjuat	  sångpedagoger	  och	  ställt	  frågor	  kring	  hur	  de	  
arbetar	  med	  folklig	  sång.	  De	  har	  även	  fått	  beskriva	  hur	  de	  ser	  på	  folklig	  sång	  idag,	  samt	  
hur	  deras	  utbildningsbakgrund	  i	  ämnet	  ser	  ut.	  Informanterna	  har	  fått	  svara	  på	  samma	  
frågor,	  med	  vissa	  undantag	  då	  de	  till	  exempel	  redan	  svarat	  på	  en	  kommande	  fråga	  i	  ett	  
föregående	  svar.	  Jag	  upplever	  att	  jag	  fick	  både	  oväntade	  och	  väntade	  svar,	  men	  att	  
samtliga	  befann	  sig	  inom	  ramen	  för	  det	  jag	  önskade	  få	  information	  om	  när	  jag	  
sammanställde	  frågorna.	  Att	  bedöma	  validiteten	  på	  intervjufrågorna	  i	  förväg,	  innan	  
intervjuerna	  genomförts,	  hade	  dock	  blivit	  något	  av	  en	  gissning	  då	  jag	  inte	  kunde	  veta	  på	  
vilket	  sätt	  informanterna	  skulle	  uppfatta	  mina	  frågeställningar,	  vilket	  även	  Esaiasson,	  
Gilljam,	  Oscarsson	  och	  Wägnerud	  (2001)	  beskriver:	  ”Resultatvaliditeten	  –	  huruvida	  vi	  
mäter	  det	  vi	  påstår	  att	  vi	  mäter	  –	  går	  att	  utvärdera	  först	  när	  det	  empiriska	  fältarbetet	  är	  
genomfört”	  (s.	  63).	  När	  resultaten	  sammanställts	  är	  det	  svårt	  att	  se	  huruvida	  viktig	  
information	  gått	  förlorad	  på	  grund	  av	  att	  intervjuerna	  genomförts	  per	  telefon,	  men	  
analysen	  av	  resultaten	  uppvisar	  en	  mängd	  svar	  som	  kan	  anses	  vara	  relevanta	  för	  
föreliggande	  studies	  syfte.	  Då	  min	  tolkning	  av	  begrepp	  kan	  skilja	  sig	  från	  
informanternas,	  kan	  vissa	  missförstånd	  ha	  skett,	  vilket	  kan	  sägas	  vara	  en	  kritisk	  punkt	  
som	  kan	  ha	  påverkat	  arbetet.	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  beskriver	  problematiken	  
kring	  definitioner	  av	  begrepp:	  
	  

Eftersom	  man	  sitter	  fast	  i	  sitt	  eget	  tänkande	  är	  det	  svårt	  att	  upptäcka	  brister	  i	  
hur	  man	  definierar	  begrepp;	  man	  räknar	  helt	  enkelt	  med	  att	  alla	  avser	  samma	  
sak	  som	  man	  själv	  gör	  när	  man	  använder	  ett	  ord.	  Det	  är	  dock	  värdefullt	  att	  
kritiskt	  granska	  de	  egna	  utgångspunkterna	  och	  kanske	  t	  o	  m	  komma	  på	  hur	  de	  
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inverkat	  på	  de	  resultat	  man	  fått	  (begreppsvaliditet).	  (Johansson	  &	  Svedner,	  
2010,	  s.	  83)	  

	  
I	  samband	  med	  att	  en	  studies	  validitet	  diskuteras	  förekommer	  ofta	  även	  begreppet	  
reliabilitet.	  Jag	  väljer	  dock	  att	  använda	  begreppet	  tillförlitlighet,	  baserat	  på	  Trosts	  
(2010)	  resonemang:	  
	  

Idén	  med	  reliabilitet	  bygger	  på	  att	  man	  gör	  kvantitativa	  studier,	  på	  att	  man	  
mäter,	  att	  man	  anger	  värden	  på	  variabler	  för	  varje	  enhet.	  Det	  är	  något	  
annorlunda	  än	  att	  sträva	  efter	  att	  förstå	  hur	  den	  intervjuade	  tänker,	  känner	  
eller	  beter	  sig.	  Situationen	  skall	  i	  alla	  avseenden	  vara	  standardiserad	  för	  att	  
man	  skall	  kunna	  tala	  om	  hög	  reliabilitet.	  Den	  kvalitativa	  intervjun	  å	  andra	  
sidan	  förutsätter	  låg	  grad	  av	  standardisering.	  (s.	  132)	  

	  
Tillförlitligheten	  får	  istället	  sägas	  komma	  ur	  det	  sätt	  på	  vilket	  studiens	  metoder	  
redovisas,	  ”Som	  forskare	  måste	  jag	  kunna	  visa	  mina	  kolleger	  och	  andra	  som	  läser	  eller	  
på	  annat	  sätt	  använder	  sig	  av	  mina	  forskningsresultat	  att	  mina	  data	  och	  analyser	  är	  
trovärdiga”	  (Trost,	  2010,	  s.	  133),	  vilket	  i	  föreliggande	  studie	  behandlas	  vidare	  i	  avsnitt	  
6.4.2,	  Metodval.	  
	  
Det	  insamlade	  materialet	  kan	  inte	  motsvara	  Sveriges	  sångpedagogers	  samlade	  
uppfattningar	  eftersom	  underlaget	  är	  för	  litet.	  Några	  generella	  slutsatser	  går	  därför	  inte	  
att	  dra	  av	  det	  insamlade	  materialet,	  vilket	  jag	  inte	  heller	  utger	  mig	  för	  att	  göra.	  Däremot	  
kan	  det	  ge	  en	  inblick	  i	  hur	  det	  kan	  se	  ut	  på	  några	  av	  landets	  musikskolor	  idag.	  

4.4	  Etiska	  överväganden	  
Vid	  själva	  intervjutillfället	  inleddes	  samtalet	  med	  en	  kort	  information	  om	  att	  jag	  ville	  
spela	  in	  samtalet.	  Efter	  godkännande	  startade	  jag	  ett	  inspelningsprogram	  i	  min	  
mobiltelefon,	  som	  jag	  ringde	  ifrån.	  Sedan	  delgavs	  informanten	  dennes	  rättigheter	  enligt	  
Humanistisk	  –	  samhällsvetenskapliga	  forskningsrådets	  rekommendationer	  som	  
redogörs	  för	  i	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010,	  s	  20):	  

	  
1. Deltagarna	  skall	  få	  en	  rättvisande	  och	  begriplig	  beskrivning	  av	  

undersökningsmetoderna	  och	  undersökningens	  syfte.	  
2. Deltagarna	  skall	  ha	  möjligheter	  att	  när	  som	  helst	  ställa	  frågor	  om	  undersökningen	  

och	  få	  sina	  frågor	  sanningsenligt	  besvarade.	  
3. Deltagarna	  skall	  upplysas	  om	  att	  de	  kan	  avböja	  att	  delta	  eller	  avbryta	  sin	  medverkan	  

utan	  negativa	  följder.	  
4. Deltagarna	  skall	  vara	  säkra	  på	  att	  deras	  anonymitet	  skyddas.	  Av	  den	  färdiga	  

rapporten	  skall	  det	  inte	  vara	  möjligt	  att	  identifiera	  vare	  sig	  förskola/skola,	  lärare	  
eller	  elever/barn.	  Om	  man	  överväger	  att	  namnge	  de	  som	  deltagit	  i	  undersökningen	  
måste	  man	  ha	  tillstånd	  från	  alla	  berörda:	  personalen	  på	  skolan,	  eleverna	  och	  deras	  
föräldrar	  och	  eventuellt	  andra.	  

5. Om	  deltagarna	  inte	  är	  myndiga	  skall	  målsman	  informeras	  och	  tillfrågas	  om	  barnen	  
får	  medverka.	  

	  
Informanterna	  ombads	  att	  ge	  mig	  rättighet	  att	  använda	  materialet	  i	  min	  uppsats.	  Vad	  
gäller	  punkt	  ett,	  angående	  beskrivningen	  av	  arbetets	  syfte,	  så	  bad	  jag	  informanten	  att	  få	  
berätta	  mer	  om	  detta	  efter	  intervjuns	  slut.	  Samtliga	  informanter	  gav	  sitt	  godkännande.	  
En	  kontaktad	  sångpedagog	  avböjde	  och	  medverkade	  därför	  inte	  i	  fortsättningen.	  
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Under	  intervjuernas	  gång	  har	  jag	  varit	  noggrann	  med	  att	  säkerställa	  informanternas	  
anonymitet.	  All	  kontaktinformation	  är	  sparad	  i	  ett	  separat	  dokument,	  främst	  för	  att	  vid	  
behov	  kunna	  kontakta	  informanterna	  igen	  om	  eventuella	  fler	  frågor	  eller	  förtydliganden.	  
Jag	  har	  även	  uppmanat	  informanterna	  att	  spara	  mitt	  namn	  och	  telefonnummer,	  ifall	  de	  
vill	  kontakta	  mig	  igen	  i	  efterhand.	  	  
	  
I	  transkriptionerna	  av	  intervjuerna	  framgår	  på	  vilket/vilka	  lärosäten	  informanterna	  fått	  
sin/sina	  utbildningar,	  men	  inte	  vid	  vilken	  musikskola	  de	  för	  tillfället	  arbetar.	  Jag	  har	  valt	  
att	  i	  arbetet	  inte	  definiera	  var	  respektive	  informant	  utbildat	  sig,	  då	  jag	  inte	  vet	  om	  det	  är	  
möjligt	  att	  av	  den	  informationen	  få	  reda	  på	  vem	  informanten	  i	  fråga	  är.	  Det	  är	  också	  
skälet	  till	  att	  jag	  inte	  definierar	  vilka	  kommuner	  jag	  kontaktat	  eller	  var	  informanterna	  
arbetar.	  Antalet	  sångpedagoger	  på	  musikskolorna	  varierar	  kraftigt	  och	  på	  de	  platser	  där	  
endast	  en	  sångpedagog	  finns	  anställd	  skulle	  det	  vara	  enkelt	  att	  utröna	  informantens	  
identitet.	  En	  kritisk	  punkt	  i	  detta	  kan	  vara	  att	  sångpedagogerna	  i	  vissa	  fall	  samtalat	  med	  
varandra	  och	  därmed	  vet	  om	  att	  en	  kollega	  vid	  samma	  musikskola	  deltagit,	  eller	  avstått	  
från	  att	  delta,	  i	  undersökningen.	  Jag	  har	  mycket	  svårt	  att	  påverka	  detta	  och	  får	  lita	  på	  att	  
sångpedagogerna	  själva	  avgör	  huruvida	  de	  vill	  berätta	  för	  varandra	  om	  sitt	  deltagande	  
eller	  ej.	  Det	  insamlade	  materialet	  framstår	  inte	  som	  känsligt,	  men	  då	  studien	  inte	  
undersöker	  informanternas	  inställning	  till	  materialets	  känslighet	  har	  jag	  tagit	  det	  säkra	  
före	  det	  osäkra	  genom	  att	  inte	  uppge	  arbets-‐	  eller	  utbildningsplats.	  Sammanfattningsvis	  
anser	  jag	  att	  mitt	  arbete	  genomsyrats	  av	  en	  hög	  medvetenhet	  och	  omtanke	  om	  vikten	  av	  
informanternas	  anonymitet,	  samt	  att	  föreliggande	  studie	  har	  gjorts	  enligt	  
vetenskapsrådets	  riktlinjer	  för	  god	  forskningssed	  (Vetenskapsrådet,	  2011).	  
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5	  Resultat	  	  
I	  följande	  kapitel	  redovisas	  studiens	  resultat	  under	  olika	  teman:	  ”Utbildning	  och	  syn	  på	  
den	  egna	  kompetensen”,	  ”Kulturskolans	  uppdrag	  och	  elevernas	  intresse”,	  
”Arbetsmaterial	  –	  tillgång	  och	  kännedom	  om”	  samt	  ”Definition	  av	  folklig	  sång	  och	  dess	  
särdrag”.	  Sist	  kommer	  resultat	  under	  rubriken	  ”Folklig	  sång	  som	  kulturskatt”.	  

5.1	  Utbildning	  och	  syn	  på	  den	  egna	  kompetensen	  
De	  intervjuade	  sångpedagogerna	  har	  sammantaget	  en	  mängd	  olika	  utbildningar,	  
erfarenheter	  och	  kompetenser.	  I	  kommande	  avsnitt	  redogörs	  för	  de	  teman	  i	  materialet	  
som	  rör	  informanternas	  utbildning	  och	  dess	  påverkan	  på	  det	  sätt	  informanterna	  
undervisar.	  

5.1.1	  Sångpedagogernas	  utbildningsbakgrund	  
Ett	  tydligt	  tema	  som	  framkommer	  i	  materialet	  är	  sambandet	  mellan	  pedagogernas	  
utbildning	  och	  hur	  de	  säger	  sig	  undervisa.	  De	  som	  inte	  har	  utbildning	  i	  folklig	  sång	  
undervisar	  sällan	  i	  det.	  Informanterna	  säger	  i	  flera	  fall	  att	  de	  har	  svårt	  att	  definiera	  vad	  
folklig	  sång	  är,	  men	  att	  de	  ibland	  undervisar	  i	  vad	  de	  kallar	  ”visor”.	  Flera	  av	  dem	  
uttrycker	  att	  de	  inte	  undervisar	  i	  ämnet	  alls	  och	  anger	  själva	  att	  skälet	  är	  att	  de	  saknar	  
folksångsutbildning:	  
	  

Nej	  det	  gör	  jag	  inte,	  för	  den	  kompetensen	  tycker	  jag	  inte	  riktigt	  att	  jag	  har.	  (J)	  
	  
Jag	  kan	  inte	  säga,	  nej	  alltså	  visa,	  inte	  –	  jag	  har	  ju	  ingen	  folkmusik,	  
folksångsutbildning	  på	  nåt	  sätt	  utan	  det	  är	  ju	  mer	  en	  visa,	  en	  vanlig	  tradition	  
så.	  (K)	  

	  
I	  de	  fall	  informanterna	  har	  fått	  undervisning	  i	  folklig	  sång	  är	  det	  oftast	  för	  att	  de	  gått	  en	  
fristående	  kurs	  i	  efterhand,	  inte	  att	  det	  ingick	  i	  deras	  grundutbildning.	  Flera	  uppger	  att	  
den	  erfarenhet	  av	  folklig	  sång	  de	  har	  beror	  på	  eget	  intresse	  och	  eget	  musicerande	  
utanför	  arbetet	  som	  sångpedagog.	  Några,	  som	  har	  utbildning	  för	  att	  undervisa	  yngre	  
barn	  i	  klass,	  berättar	  att	  vissa	  folkliga	  melodier	  eller	  lekar	  fanns	  med	  i	  kurser	  i	  metodik	  
för	  lågstadiebarn,	  men	  att	  musiken	  då	  användes	  mer	  som	  ett	  metodiskt	  redskap	  än	  som	  
ett	  musikaliskt	  material.	  Informanternas	  svar	  visar	  att	  de	  som	  är	  intresserade	  av	  genren	  
i	  flera	  fall	  själva	  har	  sökt	  upp	  och	  tillgodogjort	  sig	  erfarenheter	  och	  kunskap	  i	  och	  om	  
ämnet.	  Få	  av	  informanterna	  anger	  att	  folklig	  sång	  fanns	  som	  en	  del	  av	  deras	  utbildning.	  
	  

Njaej,	  det	  kan	  jag	  nog	  inte	  säga.	  Nej	  jag	  har	  nog	  aldrig	  haft	  nånting	  sånt	  med	  
mig	  så.	  (J)	  

	  
Alltså	  det	  som	  fanns	  med	  var	  ju	  lite…	  man	  sjöng	  då	  själv,	  lite	  koraler	  och…	  ja	  
det	  var	  väl	  det,	  i	  stort	  sett.	  (K)	  

	  
En	  av	  informanterna	  är	  utbildad	  folksångspedagog.	  Av	  uppenbara	  skäl	  har	  den	  
informanten	  stor	  kunskap	  i	  och	  erfarenhet	  av	  genren	  samt	  använder	  sig	  på	  ett	  tydligare	  
sätt	  av	  de	  termer	  och	  begrepp	  som	  är	  knutna	  till	  folklig	  sång.	  Ämnet	  finns	  som	  en	  
naturlig	  del	  i	  informantens	  undervisning	  och	  i	  de	  fall	  informanten	  möter	  elever	  med	  
specialintresse	  för	  genren	  så	  finns	  det	  stora	  möjligheter	  för	  informanten	  att	  
grundläggande,	  men	  även	  på	  en	  mer	  avancerad	  nivå,	  kunna	  förmedla	  folklig	  sång.	  Andra	  
informanter	  uppger	  att	  de	  endast	  kan	  ge	  exempel	  på	  folklig	  sång	  eller	  ge	  lyssningstips	  på	  
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folksångsartister,	  men	  att	  de	  inte	  själva	  kan	  ge	  en	  tillräckligt	  insatt	  bild	  av	  ämnet	  för	  att	  
med	  gott	  samvete	  kunna	  säga	  att	  de	  förmedlar	  folklig	  sång	  stilenligt.	  En	  informant	  
påtalar	  att	  då	  många	  av	  eleverna	  på	  musikskolan	  är	  nybörjare	  så	  är	  inte	  genreinriktning	  
vad	  gäller	  stil	  och	  teknik	  det	  man	  främst	  arbetar	  med:	  
	  

Vi	  hinner	  ju	  aldrig	  komma	  på	  så	  jättehög	  nivå	  på	  en	  kulturskola,	  så	  det	  är	  ju	  
aldrig	  några	  problem,	  eller	  vad	  ska	  jag	  säga,	  hur	  man	  ska	  sjunga	  en	  folkmelodi.	  
(D)	  

	  
Ytterligare	  fyra	  uppger	  att	  folklig	  sång	  fanns	  som	  en	  del	  av	  deras	  utbildning,	  vilket	  ger	  
att	  av	  de	  tillfrågade	  saknar	  majoriteten	  formell	  utbildning	  i	  ämnet.	  Det	  betyder	  kanske	  
inte	  att	  de	  saknar	  kompetens,	  då	  ämnet	  traditionsmässigt	  är	  traderat	  och	  kan	  ha	  
tillgodogjorts	  på	  annat	  sätt	  än	  genom	  akademisk	  utbildning,	  vilket	  informant	  B	  ger	  
exempel	  på:	  
	  

Jag	  har	  kört	  väldigt	  mycket	  på	  de	  här	  gamla	  folkvisorna	  som	  jag	  växte	  upp	  
med	  när	  jag	  var	  liten.	  (B)	  

	  
Flera	  av	  informanterna	  som	  saknar	  utbildning	  i	  folklig	  sång	  anser	  sig	  inte	  ha	  tillräckliga	  
kunskaper	  för	  att	  undervisa	  i	  ämnet.	  De	  som	  gått	  någon	  utbildning	  eller	  kurs	  i	  folklig	  
sång,	  eller	  har	  ett	  större	  eget	  intresse	  för	  det,	  verkar	  i	  högre	  grad	  undervisa	  i	  genren.	  
Några	  har	  kunskap	  i	  och	  om	  genren	  som	  de	  tillgodogjort	  sig	  på	  annat	  sätt	  än	  via	  formell	  
utbildning.	  

5.1.2	  Genrer	  i	  undervisningen	  
På	  frågan	  om	  vilka	  genrer	  informanterna	  undervisar	  i,	  uppger	  sex	  av	  dem	  att	  de	  
undervisar	  i	  ”alla”	  eller	  ”allmänna”	  genrer.	  När	  jag	  bad	  dem	  utveckla	  vad	  som	  ingår	  i	  
begreppen	  framkom	  väldigt	  olika	  svar,	  men	  mest	  förekommande	  är	  pop,	  rock,	  klassiskt,	  
musikal	  och	  jazz.	  Alla	  informanter	  uppger	  fler	  än	  en	  genre,	  vilket	  visar	  på	  att	  ingen	  av	  
informanterna	  är	  specialiserad	  såtillvida	  att	  de	  endast	  arbetar	  med	  en	  typ	  av	  musik.	  Två	  
av	  informanterna	  nämner	  folklig	  sång,	  medan	  åtta	  nämner	  klassisk	  sång	  och	  nio	  nämner	  
pop/rock.	  Jag	  har	  jämfört	  dessa	  svar	  med	  de	  svar	  jag	  fick	  på	  frågan	  ”Undervisar	  du	  i	  
folklig	  sång?”,	  där	  tre	  av	  informanterna	  svarar	  ja	  och	  sex	  av	  informanterna	  svarar	  nej.	  
Övriga	  svarade	  ”det	  händer”	  eller	  ”vid	  intresse	  hos	  eleven”.	  Tre	  av	  dem	  som	  svarat	  ”alla	  
genrer”	  eller	  ”allmänna	  genrer”	  tidigare,	  uppger	  sedan	  att	  de	  inte	  undervisar	  i	  folklig	  
sång.	  En	  minoritet	  svarar	  därmed	  att	  folklig	  sång	  finns	  som	  del	  av	  undervisningen,	  
majoriteten	  undervisar	  inte	  i	  ämnet	  eller	  säger	  att	  det	  sker	  ibland.	  Vissa	  av	  
informanterna	  räknar	  inte	  in	  folklig	  sång	  under	  ”allmänna”	  eller	  ”alla”	  genrer.	  
	  
Några	  av	  informanterna	  nämner	  ”visor”	  som	  en	  genre,	  vilket	  kan	  innebära	  olika	  typer	  av	  
visor	  för	  olika	  informanter.	  Som	  jag	  tidigare	  nämnt	  har	  informanterna	  inte	  fått	  ta	  del	  av	  
någon	  förbestämd	  definition,	  vilket	  kan	  göra	  att	  de	  lämnar	  liknande	  svar	  men	  menar	  
olika	  saker.	  En	  av	  informanterna	  säger	  att	  folklig	  sång	  ingick	  i	  svaret	  ”alla	  genrer”,	  trots	  
att	  informanten	  inte	  nämnde	  folklig	  sång	  då	  jag	  bad	  denne	  utveckla	  sitt	  första	  svar:	  
	  

Ja	  just	  det,	  det	  var	  väl	  det	  enda	  jag	  inte	  nämnde	  nu,	  men	  det	  gör	  jag	  ju	  absolut,	  
den	  genren	  är	  också	  med.	  (C)	  
	  

Vad	  gäller	  utbildning	  och	  syn	  på	  den	  egna	  kompetensen	  har	  alltså	  ett	  flertal	  inte	  fått	  
någon	  undervisning	  i	  folklig	  sång	  i	  sin	  grundutbildning,	  men	  några	  av	  dem	  har	  skaffat	  
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erfarenheter	  på	  andra	  sätt.	  Informanterna	  undervisar	  i	  ett	  brett	  utbud	  av	  genrer,	  men	  
alla	  undervisar	  inte	  i	  folklig	  sång.	  Den	  främsta	  orsaken	  till	  detta	  verkar	  vara	  att	  de	  själva	  
känner	  sig	  osäkra	  inför	  sin	  kompetens	  i	  ämnet.	  Några	  av	  informanterna	  nämner	  inte	  
folklig	  sång	  som	  en	  genre	  de	  undervisar	  i,	  men	  svarar	  att	  de	  undervisar	  i	  ”alla”	  eller	  
”allmänna”	  genrer.	  

5.2	  Kulturskolans	  uppdrag	  och	  elevernas	  intresse	  
Elevintresset	  är	  något	  som	  flera	  av	  informanterna	  talar	  om.	  Sex	  av	  dem	  uppger	  att	  
eleverna	  inte	  har	  intresse	  för	  folkmusik	  eller	  andra	  genrer	  än	  pop,	  rock	  och	  annan	  
”radiomusik”.	  Informanterna	  menar	  att	  eleverna	  mer	  och	  mer	  riktar	  in	  sig	  på	  en	  genre	  
och	  att	  det	  förekommer	  elever	  som	  visar	  ovilja	  att	  prova	  musik	  som	  de	  inte	  känner	  till	  
från	  radio,	  TV	  eller	  övrig	  media.	  Informanterna	  säger	  att	  då	  eleverna	  själva	  får	  välja	  vill	  
de	  oftast	  sjunga	  sånger	  de	  har	  hört	  tidigare.	  Flera	  av	  dem	  beklagar	  detta,	  men	  säger	  att	  
det	  inte	  enbart	  drabbat	  folkmusik	  utan	  även	  andra	  genrer,	  exempelvis	  klassisk	  musik	  
eller	  jazz.	  
	  

[…]och	  det	  finns	  ingen	  efterfrågan	  på	  det	  heller[…].(K)	  
	  
Om	  man	  talar	  om	  folkmusik,	  traditionell	  svensk	  folkmusik,	  alltså	  muntligt	  
traderad,	  den	  förekommer	  ju	  väldigt	  sällan,	  den	  är	  lika	  lite	  förekommande	  
som	  klassisk,	  kan	  man	  säga.	  Lika	  smal	  genre.	  (L)	  
	  
Det	  blir	  mycket	  pop/rock	  och	  mycket	  modern	  musik	  som	  går	  på	  radion	  […]	  
försöker	  rikta	  lite	  åt	  jazzhållet,	  det	  jag	  själv	  tycker	  är	  roligt,	  men	  det	  är	  inte	  
alla	  elever	  som	  går	  med	  på	  det,	  men	  några	  stycken	  sådär.	  (I)	  

5.2.1	  Vem	  väljer	  undervisningens	  inriktning?	  
Det	  är	  flera	  som	  anser	  att	  det	  i	  kulturskolans	  uppdrag	  ingår	  att	  erbjuda	  eleverna	  
undervisning	  i	  flera	  genrer	  och	  sångsätt.	  Det	  finns	  en	  tydlig	  skillnad	  mellan	  de	  
pedagoger	  som	  i	  större	  utsträckning	  låter	  eleverna	  välja	  material	  och	  de	  som	  använder	  
sig	  av	  ett	  mer	  i	  förväg	  planerat	  upplägg.	  Ingen	  av	  informanterna	  uppger	  att	  eleverna	  
bestämmer	  hela	  urvalet,	  men	  några	  pedagoger	  nämner	  att	  de	  kan	  känna	  sig	  väldigt	  
styrda	  av	  elevernas	  musiksmak.	  De	  som	  i	  högre	  grad	  planerar	  undervisningen	  i	  förväg	  
verkar	  oftare	  arbeta	  med	  folklig	  sång	  och	  har	  en	  större	  spridning	  av	  genrer	  i	  sin	  
undervisning.	  De	  låter	  eleverna	  vara	  med	  och	  bestämma	  till	  en	  del,	  men	  verkar	  ha	  ett	  
tydligare	  förhållningssätt	  i	  hur	  sångundervisningens	  innehåll	  ska	  se	  ut.	  
	  

Det	  är	  inget	  favorit…bland	  mina	  elever,	  kan	  jag	  ju	  inte	  säga	  att	  dom	  tycker	  att	  
”å	  vad	  roligt,	  ja	  jag	  vill	  sjunga	  folkmusik	  och	  folkvisor”	  och	  så.	  Men	  vi	  gör	  det	  ju	  
ändå,	  för	  att	  de	  ska	  känna	  på	  det	  lite.	  (E)	  
	  
Jag	  brukar	  erbjuda	  gymnasieleverna	  i	  början	  på	  året,	  jag	  brukar	  fråga	  dem	  
”vill	  du	  testa	  lite	  jazz,	  eller	  vill	  du	  testa	  lite	  folkmusik,	  eller	  klassisk	  eller	  
musikal?”	  och	  så	  får	  de	  välja	  lite	  från	  smörgåsbordet	  sådär,	  vad	  de	  skulle	  vilja	  
testa.	  (H)	  
	  

Sångpedagogerna	  verkar	  arbeta	  på	  en	  mängd	  olika	  sätt	  med	  inriktningen	  av	  
undervisningen,	  men	  flera	  av	  dem	  nämner	  att	  materialvalet	  är	  en	  balansgång	  mellan	  att	  
låta	  eleven	  arbeta	  med	  det	  den	  väljer	  själv	  och	  därmed	  har	  ett	  inbyggt	  intresse	  för,	  eller	  
det	  som	  sångpedagogen	  väljer	  åt	  eleven	  med	  genrebreddning	  i	  åtanke.	  Några	  av	  
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informanterna	  arbetar	  målmedvetet	  mot	  en	  genrebred	  undervisning,	  även	  om	  eleverna	  
får	  vara	  med	  och	  påverka	  innehållet	  till	  en	  del:	  
	  

Vi	  har	  ju	  som	  mål	  att	  vi	  ska	  sjunga	  i	  minst	  fyra	  olika	  genrer	  per	  läsår	  med	  våra	  
elever	  och	  det	  bestämmer	  jag	  ju	  ihop	  med	  varje	  enskild	  elev,	  vilka	  fyra	  genrer	  
vi	  ska	  jobba	  med	  just	  det	  här	  läsåret.	  (E)	  

5.2.2	  Sångpedagogens	  förmedlarroll	  
Informanterna	  är	  i	  flera	  fall	  medvetna	  om	  ett	  ansvar	  de	  säger	  sig	  ha	  som	  
kulturförmedlare,	  där	  de	  i	  viss	  mån	  kan	  påverka	  elevintresset	  genom	  det	  de	  erbjuder	  
eleverna	  under	  sånglektionerna.	  	  
	  

Jag	  låter	  ju	  naturligtvis	  eleverna	  välja	  litegrand,	  men	  speciellt	  med	  
högstadieelever	  så	  blir	  det	  ju	  väldigt	  lätt	  att…	  de	  flesta	  känner	  inte	  till	  mer	  än	  
populärmusikgenren,	  och	  då	  brukar	  jag	  faktiskt	  vara	  ganska	  tydlig	  och	  ganska	  
sträng	  på	  att	  om	  jag	  ska	  ta	  betalt	  med	  gott	  samvete	  så	  känner	  jag	  ett	  ansvar	  att	  
presentera	  alla	  genrer	  för	  elever	  och	  olika	  sätt	  att	  sjunga.	  (C)	  

	  
Några	  av	  informanterna	  säger	  att	  de	  tycker	  att	  det	  är	  synd	  att	  de	  inte	  har	  kompetens	  att	  
undervisa	  i	  folklig	  sång,	  för	  om	  de	  kunde	  det	  så	  kanske	  eleverna	  lättare	  skulle	  få	  ett	  
intresse	  för	  ämnet.	  Tre	  av	  informanterna	  visar	  en	  önskan	  om	  fortbildning	  i	  ämnet	  och	  
påtalar	  att	  det	  saknas	  kompetens	  för	  att	  undervisa	  i	  folklig	  sång	  i	  deras	  lärarlag.	  	  
	  

Det	  som	  jag	  tycker	  skulle	  vara	  intressant	  och	  kul,	  det	  är	  ju	  faktiskt	  att	  få	  
fortbildning	  på	  det	  här,	  för	  att	  som	  jag	  sa,	  vi	  har	  ingen	  som	  helst	  efterfrågan	  
där	  jag	  jobbar	  nu.	  Det	  är	  ingen	  som	  frågar	  efter	  det,	  men	  det	  kan	  ju	  också	  bero	  
på	  att	  vi	  inte	  serverar	  det.	  Alltså	  vi	  visar	  ju	  inte	  på	  att	  det	  finns,	  för	  att	  det	  är	  
inte	  min	  huvudsakliga	  inriktning,	  så	  att	  fick	  jag	  lite	  inputs	  och	  kanske	  lite	  tips	  
om	  repertoar	  och	  sångstil	  och	  lite	  fortbildning,	  så	  kanske	  man	  mycket	  väl	  
skulle	  kunna	  baka	  in	  det	  i	  en	  sån	  här	  sångundervisning	  som	  jag	  bedriver	  i	  alla	  
fall	  […].	  På	  en	  kulturskola	  så	  är	  det	  ju	  vårt	  ansvar	  också	  att	  visa	  på	  olika	  stilar	  
och	  olika	  typer	  av	  sång.	  (K)	  

	  
En	  hög	  majoritet	  av	  informanterna	  uppger	  att	  de	  ser	  en	  trend	  där	  fler	  och	  fler	  av	  
eleverna	  vill	  sjunga	  färre	  genrer,	  främst	  inriktat	  på	  den	  musik	  som	  idag	  spelas	  på	  
kommersiella	  radiokanaler	  och	  i	  underhållningsprogram	  på	  TV.	  	  
	  

De	  flesta	  på	  gymnasiet	  är	  ju	  ganska	  öppna	  för	  att	  testa	  lite	  olika	  saker	  men	  
folkmusik	  är	  ju	  tyvärr	  så	  att	  de	  inte	  har	  hört	  det	  så	  mycket,	  och	  då	  blir	  det	  ju	  
inte	  att	  de	  får	  ett	  så	  stort	  sug	  efter	  just	  folkmusik,	  som	  jag	  tycker	  i	  och	  för	  sig	  
är	  synd.	  (H)	  

	  
Den	  pop	  och	  rocken	  som	  man	  undervisar	  på,	  det	  är	  ju	  faktiskt	  folklig	  sång	  
idag,	  av	  idag.	  För	  barnen	  är	  det	  folklig	  sång.	  (L)	  

	  
Sångpedagogerna	  styrs	  både	  av	  viljan	  att	  erbjuda	  flertalet	  genrer	  och	  av	  elevernas	  
intresse,	  vilket	  påverkas	  av	  den	  musik	  eleverna	  möter	  i	  vardagen.	  Några	  av	  
informanterna	  försöker	  skapa	  ett	  intresse	  genom	  att	  erbjuda	  folklig	  sång	  i	  
undervisningen,	  vilket	  inte	  alltid	  välkomnas	  av	  eleverna.	  Några	  andra	  följer	  till	  större	  
del	  elevernas	  önskemål	  vad	  gäller	  undervisningens	  innehåll	  och	  ser	  då	  att	  
sånglektionerna	  mer	  och	  mer	  inriktas	  på	  andra	  genrer,	  vanligtvis	  pop-‐	  och	  rockmusik.	  
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5.3	  Arbetsmaterial	  -‐	  tillgång	  och	  kännedom	  om	  
För	  att	  undersöka	  i	  vilken	  mån	  informanterna	  känner	  till	  det	  folkliga	  sångmaterial	  som	  
finns	  att	  tillgå,	  bad	  jag	  dem	  beskriva	  vilket	  material	  de	  använder	  eller	  har	  kännedom	  om.	  
I	  följande	  avsnitt	  redogörs	  för	  de	  teman	  som	  framkom	  i	  informanternas	  svar.	  	  

5.3.1	  Eget	  material	  
Av	  de	  informanter	  som	  uppger	  att	  folklig	  sång	  förekommer	  i	  deras	  undervisning	  säger	  
merparten	  att	  de	  använder	  sig	  av	  material	  som	  de	  själva	  samlat	  in.	  Flera	  anger	  att	  det	  är	  
”lösryckta	  noter”	  och	  få	  känner	  till	  någon	  bok	  eller	  annat	  publicerat	  material	  som	  de	  
skulle	  kunna	  använda	  vid	  behov.	  	  
	  

Det	  blir	  ju	  ofta	  att	  man	  snappar	  upp	  nånting	  nånstans	  som	  man	  tycker	  är	  
vackert,	  antingen	  som	  man	  har	  sjungit	  själv	  eller	  hör	  nån	  sjunga	  […].	  Jag	  har	  
ingen	  speciell	  bok	  eller	  nåt	  läromedel,	  utan	  det	  är	  nog	  lösryckta	  sånger	  sådär	  
som	  man	  har	  samlat	  på	  sig,	  man	  har	  hört	  nånstans.	  (C)	  

	  
Nej,	  jag	  har	  inga	  direkta	  böcker,	  folkmusikböcker.	  Det	  har	  jag	  inte	  så,	  utan	  det	  
är	  ju	  liksom	  lösryckt	  lite	  härifrån	  och	  lite	  därifrån.	  (D)	  
	  
Jag	  har	  inte	  nåt	  speciellt	  material	  utan	  jag	  har	  plockat	  lite	  det	  jag	  har	  kommit	  
över,	  så	  jag	  har	  ingen	  speciell	  bok	  jag	  går	  efter,	  utan…	  gamla	  sånger	  som	  jag	  
själv	  har	  sjungit	  och	  sånt	  har	  jag	  plockat.	  (E)	  
	  

Ingen	  av	  informanterna	  uppger	  att	  det	  finns	  någon	  litteratursamling	  eller	  något	  
notbibliotek	  på	  respektive	  arbetsplats	  där	  de	  skulle	  kunna	  hitta	  folkligt	  sångmaterial.	  

5.3.2	  Uppteckning	  och	  tradering	  
En	  av	  de	  intervjuade	  nämner	  uppteckningar	  som	  källa,	  vilket	  är	  en	  vanligt	  
förekommande	  källa	  till	  material	  hos	  folkmusiker	  idag.	  Några	  av	  informanterna	  
undervisar	  i	  folklig	  sång	  som	  de	  lärt	  sig	  via	  tradering,	  det	  sätt	  på	  vilket	  folklig	  sång	  
traditionellt	  sätt	  lärts	  ut,	  från	  person	  till	  person	  och	  alltså	  inte	  via	  en	  notbild:	  

	  
Mina	  egna	  ihopsamlingar	  som	  jag	  har	  gjort	  genom	  åren.	  Från	  stämmor	  och	  
olika	  personer,	  och	  skolan	  […]	  och	  så.	  Dels	  den	  svenska	  visskatten,	  och	  även	  
mycket	  norskt	  faktiskt.	  […]	  låtar	  från	  hela	  Sverige	  också,	  alltså	  Skåne	  till	  
Norrland	  så	  att	  säga.	  (F)	  

	  
Överlag	  verkar	  inte	  informanterna	  känna	  till	  de	  vis-‐	  och	  låtböcker	  med	  svensk	  folkmusik	  
traderad	  från	  traditionsbärare	  som	  finns	  att	  tillgå,	  exempelvis	  Svenska	  låtar	  (Andersson,	  
2007).4	  

5.3.3	  Var	  finns	  materialet?	  
Frågan	  om	  vilket	  material	  som	  används	  ställdes	  till	  alla	  informanter.	  De	  som	  uppgett	  att	  
de	  inte	  undervisar	  i	  folklig	  sång	  fick	  frågan	  omformulerad	  till	  ”Om	  du	  får	  en	  elev	  som	  vill	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Svenska	  låtar	  är	  en	  serie	  folkmusikböcker,	  innehållande	  uppteckningar	  av	  insamlingar	  
gjorda	  1922-‐1940	  
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jobba	  med	  folklig	  sång,	  känner	  du	  till	  något	  material	  du	  skulle	  kunna	  använda	  då?”.	  Flera	  
av	  svaren	  visade	  på	  lägre	  repertoartillgång	  än	  hos	  dem	  som	  undervisar	  i	  folklig	  sång.	  
	  

Inte	  direkt	  sådär,	  man	  kan	  ju	  ta	  bara	  Stora	  Svenska	  Sångboken	  […]	  där	  har	  
man	  mycket	  att	  hämta.	  (G)	  
	  
Inte	  nåt	  färdigt	  sånglärarmaterial,	  nej,	  det	  gör	  jag	  inte.	  (K)	  

	  
En	  av	  informanterna	  svarade	  att	  eleverna	  har	  stor	  påverkan,	  då	  de	  ofta	  själva	  kommer	  
med	  förslag	  på	  sånger	  de	  vill	  sjunga.	  Om	  en	  elev	  föreslår	  material	  som	  tangerar	  folklig	  
sång,	  så	  styrs	  arbetet	  av	  materialvalet	  och	  kommer	  därmed	  att	  rikta	  in	  sig	  mer	  åt	  det	  
folkliga	  sångsättet.	  På	  så	  sätt	  kan	  folklig	  sång	  sägas	  uppträda	  inom	  sångundervisningen	  
utan	  att	  lärare	  eller	  elev	  valt	  materialet	  utifrån	  ett	  folkmusiskt	  kriterium	  eller	  med	  målet	  
att	  arbeta	  med	  ämnet.	  Det	  folkliga	  i	  sångundervisningen	  blir	  en	  bieffekt.	  Informanten	  
uppger	  musik	  framförd	  av	  gruppen	  Nordman	  eller	  artisten	  Sandra	  Dahlberg	  som	  
exempel	  på	  populärmusik	  med	  inslag	  av	  svensk	  folkmusik.	  
	  
Sammanfattningsvis	  använder	  sig	  sångpedagogerna	  som	  undervisar	  i	  folklig	  sång	  i	  liten	  
utsträckning	  av	  det	  publicerade	  material	  som	  finns,	  eller	  den	  till	  folkmusik	  kopplade	  
metoden	  tradering.	  De	  använder	  sig	  istället	  av	  noterat	  material	  som	  de	  samlat	  in	  från	  
flera	  olika	  källor.	  De	  som	  uppger	  att	  de	  inte	  undervisar	  i	  folklig	  sång	  har	  liten	  eller	  ingen	  
kännedom	  om	  var	  de	  kan	  få	  tag	  i	  material.	  Vissa	  av	  informanterna	  arbetar	  med	  
populärmusik	  som	  har	  folkmusikaliska	  inslag.	  

5.4	  Definition	  av	  folklig	  sång	  och	  dess	  särdrag	  
De	  två	  sista	  frågorna	  i	  intervjuunderlaget	  var	  inriktade	  på	  att	  mer	  allmänt	  efterfråga	  
informanternas	  syn	  på,	  erfarenheter	  av	  och	  attityd	  till	  ämnet.	  Svaren	  på	  dessa	  frågor	  
flätades	  gärna	  ihop	  och	  gav	  en	  ibland	  tydlig,	  ibland	  motsägelsefull	  bild	  av	  
informanternas	  åsikter.	  Sammantaget	  gav	  svaren	  en	  bild	  av	  informanternas	  tankar	  om	  
och	  syn	  på	  folklig	  sång	  som	  uppvisar	  ett	  mycket	  stort	  spektrum	  av	  språkbruk,	  
begreppsanvändning	  och	  nyansrikedom.	  Flera	  av	  svaren	  syftar	  dels	  på	  utförande	  
(informanten	  svarar	  som	  sångare	  eller	  publik)	  och	  dels	  på	  metod	  (informanten	  svarar	  
som	  pedagog).	  

5.4.1	  Sångsätt	  
De	  begrepp	  som	  informanterna	  använt	  sig	  av	  vad	  gäller	  sångsätt	  inom	  folklig	  sång	  
uppvisar	  både	  begrepp	  som	  drillar,	  ornamentik,	  ansats,	  attack,	  flöde,	  förslag	  samt	  
blåtoner,	  vilket	  kan	  sägas	  syfta	  till	  sångteknik.	  Andra	  svarar	  mer	  övergripande	  att	  det	  
handlar	  om	  en	  specifik	  teknik,	  ett	  annat	  sångsätt	  och	  ett	  speciellt	  sätt	  att	  sjunga.	  Flera	  av	  
informanterna	  talar	  om	  vilken	  klang	  folklig	  sång	  kan	  ha.	  De	  nämner	  bröstklang	  och	  
anser	  att	  sången	  är	  mer	  åt	  prathållet,	  vilket	  enligt	  dem	  kan	  göra	  det	  mer	  berättande	  och	  
inte	  så	  skolat.	  Vad	  gäller	  klangen	  i	  högre	  tonlägen	  nämner	  några	  av	  informanterna	  
kulning,	  men	  säger	  att	  det	  är	  en	  egen	  teknik.	  Flera	  av	  svaren	  visar	  att	  informanterna	  
anser	  folklig	  sång	  ha	  en	  naturlig	  röstteknik,	  där	  man	  fördjupar	  sig	  i	  en	  känsla	  och	  med	  
raka	  toner,	  sällan	  med	  vibrato,	  når	  ett	  speciellt	  uttryck.	  
	  

Det	  är	  ju	  som	  ett	  rakt	  sångsätt,	  det	  är	  som	  en	  speciell	  teknik.	  […]	  Med	  de	  här	  
små	  utsmyckningarna	  som	  man	  gör,	  det	  känns	  ju	  också	  som	  att	  det	  är	  väldigt	  
stilenligt.	  (H)	  
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5.4.2	  Lärande	  –	  metoder	  för	  lärande	  av	  folklig	  sång	  
Flera	  av	  informanterna	  nämner	  lyssnandet	  som	  en	  viktig	  del	  av	  lärandet	  inom	  folklig	  
sång.	  De	  anser	  att	  det	  är	  svårt	  att	  läsa	  sig	  till	  kunskaper	  i	  och	  om	  folklig	  sång,	  varför	  
elever	  måste	  lyssna	  mycket	  och	  läraren	  kan	  gärna	  förebilda	  i	  stor	  omfattning.	  De	  
nämner	  att	  undervisningen	  ofta	  kan	  vara	  gehörsbaserad,	  och	  knyter	  det	  till	  traditionen	  
som	  gått	  i	  arv	  genom	  generationerna,	  exempelvis	  genom	  föräldrar	  som	  sjunger	  för	  sina	  
barn.	  Muntlig	  tradering	  är	  något	  som	  flera	  av	  informanterna	  nämner,	  men	  några	  menar	  
att	  folklig	  sång	  inte	  behöver	  vara	  muntligt	  traderad	  utan	  även	  kan	  läras	  via	  notskrift.	  
	  

Det	  är	  nånting	  som	  du	  lyssnar	  dig	  till.	  […]	  Du	  har	  ju	  i	  musiken	  två	  pelare	  som	  
musiken	  står	  på.	  Den	  ena	  är	  den	  klassiska	  som	  den	  kallas	  då,	  som	  är	  
notbunden.	  Och	  sen	  har	  du	  den	  folkliga	  och	  det	  är	  den	  du	  lyssnar	  dig	  till,	  
känner	  dig	  till.	  […]	  mer	  att	  du	  lyssnar	  dig	  till	  hur	  du	  vill	  ha	  det.	  (B)	  

	  
På	  frågan	  om	  hur	  informanterna	  går	  till	  väga	  när	  de	  undervisar	  i	  folklig	  sång	  svarar	  flera	  
att	  de	  anser	  att	  all	  sång	  har	  gemensam	  grundteknik	  och	  att	  de	  i	  första	  hand	  eftersträvar	  
en	  god	  allmän	  sångteknik	  hos	  eleverna.	  De	  säger	  att	  rösten	  fungerar	  på	  ungefär	  samma	  
sätt	  i	  alla	  genrer,	  men	  att	  sångare	  kan	  lägga	  på	  ”effekter”	  som	  gör	  sången	  mer	  
genreanpassad.	  En	  majoritet	  av	  informanterna	  nämner	  ord	  som	  ”textbaserat”,	  ”jobbar	  
utifrån	  texten”	  och	  att	  utantillinlärning	  är	  viktigt.	  De	  två	  som	  mer	  detaljerat	  beskriver	  
hur	  de	  gör	  säger	  båda	  att	  de	  börjar	  med	  melodin	  och	  texten,	  för	  att	  sedan	  arbeta	  vidare	  
med	  det	  ”speciella	  sångsätt”	  som	  folklig	  sång	  innefattar.	  I	  övrigt	  uppger	  de	  flesta	  att	  de	  
inte	  använder	  ”någon	  speciell	  metod”.	  Informanterna	  verkar	  ha	  en	  tydligare	  bild	  av	  vad	  
folklig	  sång	  kan	  vara	  när	  de	  får	  tänka	  utifrån	  sig	  själva	  och	  mer	  allmänt	  beskriva	  genren,	  
istället	  för	  när	  de	  tänker	  utifrån	  en	  hypotetisk	  undervisningssituation.	  

5.4.3	  Karaktärsdrag	  och	  utförande	  
Då	  informanterna	  ombads	  beskriva	  folklig	  sång	  var	  det	  flera	  av	  dem	  som	  nämnde	  
improvisation.	  Eftersom	  genren	  inte	  lika	  tydligt	  som	  exempelvis	  klassisk	  sång	  är	  
notbunden,	  menar	  informanterna	  att	  sångare	  i	  större	  utsträckning	  kan	  vara	  friare	  att	  
göra	  tolkningar	  och	  vara	  spontana	  i	  sitt	  utförande.	  	  
	  

Man	  behöver	  inte	  följa	  så	  slaviskt	  en	  notbild,	  som	  kanske	  man	  gör	  alldeles	  för	  
ofta	  i	  den	  klassiska	  musiken,	  den	  klassiska	  sången.	  […]	  Friare,	  upplever	  jag	  
det,	  än	  klassisk	  sång.	  Friare	  både	  för	  utövaren,	  att	  man	  är	  fri	  att	  improvisera,	  
fri	  att	  göra	  egna	  tolkningar,	  fri	  från	  noter	  och	  notbild.	  (C)	  
	  

Några	  av	  informanterna	  ansåg	  att	  texten	  var	  mycket	  viktig	  och	  att	  dess	  budskap	  
förmedlas	  tydligt	  inom	  genren.	  Att	  folklig	  sång	  sjungs	  utantill	  och	  att	  den	  kan	  sägas	  leva	  
utanför	  notvärlden	  återkom	  några	  av	  informanterna	  till.	  Vad	  gäller	  likheter	  och	  
skillnader	  med	  andra	  genrer	  syntes	  några	  olikheter,	  där	  några	  ansåg	  folklig	  sång	  vara	  
nära	  jazzgenren	  medan	  andra	  tyckte	  att	  den	  skiljer	  sig	  mer	  från	  jazz	  än	  från	  klassisk	  
sång.	  
	  

Folklig	  sång	  kan	  vara	  mer	  ett	  förmedlande	  av	  ett	  budskap	  kanske.	  Innehållet	  
kanske	  ibland	  är	  viktigare	  än	  hur	  exakt	  det	  låter,	  men	  det	  behöver	  ju	  inte	  
betyda	  att	  det	  låter	  fult.	  Det	  kan	  till	  och	  med	  vara	  häftigt	  för	  att	  man	  blir	  så	  
tagen	  av	  att	  det	  är	  nånting	  som	  man	  vill	  säga.	  (G)	  
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Ovanstående	  svar	  visar	  på	  en	  nyfikenhet	  och	  ett	  intresse	  för	  folklig	  sång.	  	  Även	  de	  som	  
inte	  säger	  sig	  veta	  något	  om	  folklig	  sång	  har	  haft	  ganska	  mycket	  att	  säga	  om	  ämnet.	  
Svaren	  visar	  även	  på	  den	  bredd	  av	  åsikter	  om	  och	  synpunkter	  på	  folklig	  sång	  som	  
informanterna	  har,	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  sammanställa	  en	  tydlig	  definition	  utifrån	  det	  
insamlade	  materialet.	  Sammantaget	  visar	  svaren	  på	  informanternas	  olika	  erfarenheter,	  
språkbruk,	  förförståelse	  och	  begreppsanvändning	  när	  det	  kommer	  till	  att	  beskriva	  och	  
definiera	  folklig	  sång	  som	  genre.	  

5.5	  Folklig	  sång	  som	  kulturskatt	  	  
Kommande	  avsnitt	  redogör	  för	  ett	  tema	  i	  det	  insamlade	  materialet	  som	  rör	  den	  
kulturbevarande	  eller	  traditionsförmedlande	  funktionen	  hos	  folkmusik.	  	  

5.5.1	  Genrens	  värde	  
Flera	  av	  de	  intervjuade	  sångpedagogerna	  nämner	  ord	  som	  ”kulturskatt”,	  ”sångskatt”,	  
”visskatt”,	  ”vår	  traditionella	  musik”	  och	  ”gemensam	  sångbank”	  när	  de	  ombeds	  definiera	  
begreppet	  folklig	  sång.	  På	  något	  sätt	  anser	  de	  att	  de	  folkliga	  visorna	  är	  en	  del	  av	  vår	  
gemensamma	  historia,	  vilket	  i	  vissa	  fall	  verkar	  ge	  genren	  ett	  egenvärde	  varför	  den	  är	  
värd	  att	  bevaras.	  Just	  den	  traderade	  biten	  och	  historiken	  som	  finns	  knuten	  till	  folklig	  
sång	  omtalas	  av	  flera	  informanter	  som	  något	  säreget	  för	  genren.	  	  
	  

Det	  är	  våran	  kulturskatt,	  så	  känner	  jag,	  det	  är	  folklig	  sång.	  […]	  Det	  finns	  säkert	  
moderna	  folkvisor,	  men	  jag	  tänker	  folkvisor	  eller	  folksång	  som	  nåt	  lite	  äldre	  
[…]	  det	  bygger	  på	  en	  tradition.	  Det	  tycker	  jag	  är	  lite	  kul,	  att	  det	  går	  vidare	  från	  
generation	  till	  generation.	  Det	  är	  sånt	  utbud	  av	  musik	  nu	  så	  man	  tappar	  så	  lätt	  
det	  där,	  jag	  känner	  att	  det	  är	  så	  viktigt	  att	  ge	  dem	  den	  biten	  också,	  eleverna.	  
Att	  de	  får	  vår	  kulturskatt.	  (E)	  

5.5.2	  Genrens	  ”ålderdomliga”	  karaktär	  
En	  tydlig	  majoritet	  av	  informanterna	  uttalar	  sin	  uppskattning	  för	  genren,	  även	  om	  de	  
säger	  sig	  inte	  vara	  så	  kunniga	  i	  området.	  De	  uppskattar	  den	  lite	  mer	  avslappnade	  attityd	  
som	  omger	  genren,	  med	  större	  utrymme	  för	  improvisation	  och	  personligt	  uttryck	  än	  vad	  
de	  anser	  finnas	  i	  klassisk	  sång.	  En	  av	  informanterna	  lyfter	  ett	  annat	  perspektiv	  vad	  
gäller	  sångideal	  och	  genreanpassat	  sångsätt:	  
	  

Så	  vad	  är	  folklig	  sång?	  Det	  är	  en	  rätt	  knepig	  fråga	  där	  faktiskt.	  […]	  Gamla	  
inspelningar	  från	  riksarkivet,	  man	  hör	  nån	  gammal	  80-‐årig	  gumma	  med	  darr	  
på	  rösten	  från	  1830,	  i	  nån	  gammal	  raspig	  inspelning,	  då	  måste	  man	  ju	  fråga	  
sig:	  är	  det	  verkligen	  det	  idealet	  vi	  söker?	  I	  alla	  fall	  inte	  klangligt	  sett,	  för	  jag	  
menar	  hon	  lät	  förmodligen	  mycket	  bättre	  när	  hon	  var	  30	  år,	  eller	  han.	  (L)	  

	  
Detta	  perspektiv	  om	  sångligt	  ideal	  kan	  delvis	  återspeglas	  i	  följande	  citat,	  där	  en	  av	  
informanterna	  resonerar	  kring	  hur	  det	  textliga	  innehållet	  ibland	  är	  förlegat	  och	  känns	  
ålderdomligt:	  
	  

Texten	  kan	  vara	  jättevacker.	  Man	  kan	  känna	  att	  man	  blir	  berörd	  poetiskt	  på	  
nåt	  sätt,	  men	  den	  kanske	  inte	  är	  så	  tidsenlig,	  så	  att	  man	  måste	  göra	  lite	  om	  den	  
inom	  sig	  för	  att	  verkligen	  kunna	  stå	  för	  den	  och	  ta	  den	  till	  sig.	  (F)	  
	  

Ingen	  av	  informanterna	  uttalar	  sig	  om	  folkmusik	  som	  något	  omodernt,	  men	  flera	  
nämner	  att	  genren	  har	  rötter	  som	  går	  långt	  tillbaka	  och	  därför	  kan	  kännas	  



	  

	  
39	  

”ålderdomlig”.	  De	  nämner	  begrepp	  som	  gammal	  musik,	  gamla	  inspelningar,	  
forskningsarbete,	  historik	  och	  äldre	  visor.	  Några	  av	  dem	  anser	  att	  genren	  har	  ett	  värde	  
rent	  traditionellt.	  För	  att	  beskriva	  materialet	  nämner	  de	  begrepp	  som	  skillingtryck,	  
ballader,	  arbetarsånger,	  väckelsesånger,	  bruksmusik	  och	  brukssång.	  För	  att	  finna	  
material	  hänvisar	  några	  av	  informanterna	  till	  böcker	  som	  Stora	  svenska	  visboken	  och	  
Vispop.	  Några	  av	  dem	  resonerar	  kring	  skillnaden	  mellan	  nyskriven	  och	  äldre	  folkmusik.	  	  

5.5.3	  Att	  definiera	  en	  genre	  
Några	  av	  informanterna	  belyser	  problematiken	  med	  att	  definiera	  folklig	  sång.	  De	  
beskriver	  genren	  utifrån	  sina	  egna	  kunskaper	  och	  erfarenheter,	  men	  påpekar	  att	  de	  inte	  
anser	  sig	  ha	  någon	  grund	  för	  de	  svar	  de	  lämnar.	  Två	  av	  dem	  jämför	  med	  den	  
afroamerikanska	  musiken	  och	  dess	  rötter	  i	  dels	  afrikansk	  (och	  annan)	  folkmusik,	  dels	  
blues.	  Andra	  fäster	  större	  vikt	  vid	  det	  ”typiskt	  svenska”,	  även	  om	  de	  också	  belyser	  
genreblandning	  och	  musikutbyte	  över	  kultur-‐	  och	  nationsgränser	  som	  en	  formande	  
faktor	  för	  folklig	  sång	  genom	  historien.	  
	  

Det	  innebär	  musik	  från	  olika	  kulturer,	  olika	  länder,	  som	  har	  gått	  i	  arv.	  (A)	  
	  

En	  informant	  belyser	  det	  svåra	  i	  att	  definiera	  en	  genre,	  då	  musiken	  ständigt	  förändras.	  
	  

Eftersom	  genrerna	  har	  gett	  så	  mycket	  till	  varandra,	  både	  lånat	  och	  gett	  
tillbaka,	  det	  är	  en	  befruktning	  av	  varandra	  hela	  tiden	  […]	  det	  finns	  ingenting	  
idag	  som	  säger	  att	  i	  den	  musik-‐	  eller	  sångstilen	  så	  använder	  man	  bara	  de	  
instrumenten,	  eller	  sångteknikerna,	  bara	  i	  den	  genren.	  Utan	  de	  ger	  varandra,	  
och	  har	  utvecklats	  så,	  så	  jag	  har	  väldigt	  svårt	  att	  säga	  att	  det	  skulle	  vara	  nån	  
speciell…	  som	  är	  specifikt	  just	  för	  det	  som	  jag	  definierar	  folksång.	  (M)	  

	  
Flera	  av	  informanterna	  visar	  att	  de	  är	  medvetna	  om	  att	  deras	  svar	  kan	  uppfattas	  som	  
otydliga	  eller	  ytliga,	  då	  de	  tillfrågas	  om	  något	  som	  de	  menar	  att	  de	  inte	  har	  så	  stor	  
kännedom	  om.	  I	  några	  av	  intervjuerna	  efterfrågar	  informanterna	  min	  definition	  av	  
folklig	  sång,	  för	  att	  säkerställa	  att	  deras	  svar	  blir	  användbara	  i	  studien	  eller	  att	  de	  
”pratar	  om	  rätt	  saker”.	  Informanternas	  sammanslagna	  svar	  visar	  en	  bred	  uppfattning	  
om	  folklig	  sång	  och	  genrens	  innehåll.	  De	  ger	  för	  studien	  relevanta	  svar,	  även	  om	  de	  
själva	  inte	  utger	  sig	  för	  att	  vara	  säkra	  på	  det	  de	  säger.	  Svaren	  är	  respektfulla	  och	  ofta	  
väldigt	  öppna,	  de	  visar	  på	  en	  svårighet	  eller	  osäkerhet	  inför	  att	  definiera	  genrens	  och	  
sångstilens	  karaktär.	  
	  

Jag	  tillhör	  inte	  dem	  som	  säger	  att	  det	  måste	  vara	  knätofs	  och	  tjosan	  och	  du	  vet	  
det	  där,	  absolut	  inte	  […].	  Jag	  försöker	  att	  inte	  falla	  i	  den	  fördomsgropen,	  för	  
det	  finns	  en	  jädra	  massa	  fördomar	  om	  det	  där,	  men	  det	  finns	  en	  jädra	  massa	  
fördomar	  om	  rock	  och	  popmusik	  också,	  och	  om	  klassiskt	  inte	  minst.	  (L)	  
	  

Sammanfattningsvis	  visar	  resultatet	  att	  de	  flesta	  av	  informanterna	  anser	  att	  folklig	  sång	  
är	  en	  genre	  som	  är	  viktig	  att	  förmedla	  till	  kommande	  generationer.	  Informanterna	  anser	  
att	  genren	  är	  en	  del	  av	  Sveriges	  musikhistoria	  som	  för	  tillfället	  är	  underrepresenterad	  i	  
undervisningen,	  dels	  beroende	  på	  lågt	  självförtroende	  eller	  kunnande	  hos	  pedagogerna	  
själva,	  dels	  på	  lågt	  elevintresse.	  I	  några	  fall	  är	  pedagogernas	  eget	  intresse	  lågt,	  även	  om	  
de	  inte	  har	  något	  emot	  genren	  som	  sådan.	  Samtliga	  informanter	  har	  hög	  respekt	  för	  
genren	  som	  kulturyttring	  och	  flera	  uttalar	  ett	  stort	  intresse	  för	  att	  lära	  sig	  mer	  om	  
ämnet.	  
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6	  Diskussion	  	  
I	  arbetet	  med	  studien	  har	  det	  framkommit	  att	  en	  stor	  del	  av	  de	  informanter	  som	  inte	  
undervisar	  i	  folklig	  sång	  ändå	  anser	  genren	  vara	  viktig	  och	  önskar	  att	  de	  hade	  större	  
möjlighet	  att	  bidra	  till	  att	  elever	  i	  musikskolan	  får	  möta	  genren.	  I	  resultatet	  finner	  jag	  
följande	  faktorer	  vara	  de	  som	  i	  högst	  grad	  påverkar	  innehållet	  av	  folklig	  sång	  i	  
undervisningen:	  
	  
-‐ Pedagogens	  kompetens	  
-‐ Elevintresse	  
-‐ Materialkännedom	  

	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  dessa	  faktorer	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning	  och	  till	  det	  
sociokulturella	  perspektivet.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  diskussion	  om	  genrens	  roll,	  egna	  
reflektioner,	  arbetets	  kunskapsbidrag	  och	  förslag	  till	  framtida	  forskning.	  	  

6.1	  Sångpedagogens	  roll	  
Genom	  denna	  studie	  har	  jag	  fått	  en	  inblick	  i	  på	  vilket	  sätt	  13	  sångpedagoger	  på	  
musikskolor	  spridda	  i	  landet	  uppfattar	  att	  de	  arbetar	  med	  folklig	  sång	  samt	  vilken	  syn	  
de	  har	  på	  ämnet.	  I	  följande	  avsnitt	  diskuterar	  jag	  några	  av	  de	  teman	  som	  synliggjorts	  i	  
resultatet.	  

6.1.1	  Eget	  intresse	  eller	  utbildning	  
Då	  musikskolan,	  som	  tidigare	  nämnts,	  inte	  lyder	  under	  några	  styrdokument	  vad	  gäller	  
undervisningens	  innehåll,	  går	  det	  att	  påstå	  att	  det	  är	  upp	  till	  skolledare	  och	  pedagoger	  
att	  besluta	  om	  vad	  som	  skall	  ingå.	  De	  musikskolor	  som	  är	  anslutna	  till	  SMoK	  skall	  enligt	  
deras	  plattform	  beakta	  elevernas	  intressen	  och	  låta	  deras	  åsikter	  vara	  med	  och	  påverka	  
hur	  skolan	  och	  undervisningen	  utformas	  (SMoK,	  2012).	  I	  mina	  resultat	  synliggörs	  dock	  
att	  även	  pedagogernas	  egna	  erfarenheter	  och	  intressen	  styr	  ämnesvalet	  (jfr	  Ferm	  
Thorgersen,	  2009;	  Wall,	  2008).	  De	  sångpedagoger	  som	  har	  ett	  eget	  intresse	  för	  folklig	  
sång	  tenderar	  att	  oftare	  undervisa	  i	  ämnet,	  något	  som	  kan	  tyda	  på	  att	  de	  har	  tillgång	  till	  
de	  kulturella	  redskap	  de	  anser	  sig	  behöva	  för	  att	  kunna	  undervisa	  i	  ett	  ämne,	  vilket	  är	  i	  
linje	  med	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  (Säljö,	  2005).	  De	  som	  inte	  undervisar	  i	  folklig	  
sång	  anger	  ofta	  frånvaro	  av	  utbildning	  i	  ämnet	  som	  orsak,	  men	  även	  att	  de	  inte	  har	  
någon	  egen	  erfarenhet	  av	  att	  musicera	  i	  genren	  och	  därmed	  kan	  sägas	  sakna	  de	  
kulturella	  redskap	  de	  anser	  sig	  behöva.	  	  
	  
Liknande	  Anderssons	  et	  al.	  (2003)	  resonemang	  om	  erfarenheter	  har	  pedagogernas	  
bakgrund	  alltså	  stor	  påverkan	  på	  hur	  de	  agerar	  i	  undervisningssammanhang.	  Lindmark	  
(2008)	  skriver	  följande	  kommentar,	  som	  tydligt	  visar	  på	  pedagogernas	  roll	  för	  det	  
fortsatta	  arbetet	  med	  folkmusikundervisning:	  
	  

För	  folkmusikens	  etablering	  i	  musik-‐/kulturskola	  och	  för	  att	  stärka	  genrens	  
ställning	  där,	  krävs	  framförallt	  driftiga	  och	  engagerade	  lärare.	  (Lindmark,	  
2008,	  s.	  43)	  

	  
En	  förutsättning	  för	  att	  folkmusik	  ska	  finnas	  med	  som	  inslag	  i	  musikskolans	  
undervisning	  verkar	  alltså	  vara	  pedagogernas	  eget	  intresse	  för	  och	  kunskap	  i	  och	  om	  
genren.	  I	  mina	  resultat	  anar	  jag	  en	  sammankoppling	  mellan	  intresset	  (hos	  både	  pedagog	  
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och	  elev)	  för,	  förekomsten	  av	  och	  utbildningen	  i	  folklig	  sång,	  något	  som	  nedanstående	  
figur	  (Fig.	  1)	  kan	  illustrera.	  
	  

De	  av	  informanterna	  som	  har	  ett	  eget	  intresse	  har	  i	  vissa	  fall	  gått	  kurser	  i	  folklig	  sång	  
efter	  avslutad	  grundutbildning.	  Med	  utbildning	  kan	  följa	  ett	  större	  självförtroende	  inför	  
att	  undervisa	  i	  ett	  ämne,	  då	  människor	  genom	  utbildning	  kan	  erhålla	  fler	  redskap	  
(såsom	  kunskap	  i	  och	  om	  sångteknik,	  genrespecifika	  termer,	  noter,	  inspelningar	  eller	  
annat	  material)	  och	  därmed	  få	  en	  bättre	  grund	  att	  undervisa	  från	  (Säljö,	  2005).	  
Fortbildning	  är	  även	  något	  som	  vissa	  av	  informanterna	  efterfrågar.	  Mobergs	  (2009)	  
utredning	  visar	  på	  liknande	  tendenser	  och	  hans	  resultat	  tyder	  på	  ett	  behov	  av	  
fortbildning	  inom	  folk-‐	  och	  världsmusik,	  som	  är	  större	  bland	  pedagogerna	  än	  vad	  
skolledarna	  uppfattar.	  Särskilt	  fortbildning	  på	  högre	  nivå,	  lämplig	  för	  deras	  yrke	  och	  
kompetens,	  verkar	  vara	  efterfrågat.	  	  

6.1.2	  Kulturförmedlaren	  
Bland	  svaren	  från	  de	  pedagoger	  som	  i	  intervjuerna	  berättade	  att	  de	  undervisar	  i	  folklig	  
sång,	  eller	  i	  musikstilar	  som	  tangerar	  ämnet,	  fanns	  flera	  kommentarer	  om	  att	  de	  vill	  
erbjuda	  sina	  elever	  en	  mängd	  olika	  genrer	  och	  att	  folkmusiken	  därför	  har	  en	  plats	  i	  
undervisningen.	  Musikskolan	  i	  Sverige	  har	  inga	  styrdokument	  innehållande	  anvisningar	  
om	  genrer	  i	  undervisningen	  frånsett	  den	  plattform	  som	  SMoK	  har	  utformat	  (SMoK,	  
2012).	  Detta	  torde	  innebära	  att	  lärare	  har	  möjlighet	  att	  undervisa	  i	  alla	  (eller	  endast	  ett	  
fåtal)	  genrer.	  Musikskolans	  roll	  som	  komplement	  till	  övriga	  skolformer	  ter	  sig	  därmed	  
ännu	  viktigare,	  då	  musikskolan	  med	  sin	  odefinierade	  roll	  som	  genreförmedlare	  kan	  
erbjuda	  en	  rik	  flora	  av	  genrer	  till	  den	  som	  är	  intresserad	  av	  det,	  men	  även	  till	  den	  som	  
ännu	  inte	  mött	  så	  många	  olika	  genrer.	  Lindmark	  (2008)	  redogör	  för	  den	  syn	  några	  av	  
lärarna	  i	  hennes	  studie	  har	  på	  rollen	  som	  förmedlare	  av	  genrebredd:	  
 

Lärarna	  i	  studien	  ser	  det	  som	  sin	  skyldighet	  att	  visa	  fram	  det	  musikutbud	  som	  
finns,	  så	  att	  eleverna	  ges	  möjlighet	  att	  pröva	  på	  och	  hitta	  ”sin”	  musik.	  
(Lindmark,	  2008,	  s.	  35) 

	  
Liknande	  resonemang	  finns	  även	  föreliggande	  studies	  resultat.	  
	  
För	  att	  ge	  pedagogerna	  på	  musikskolan	  möjlighet	  att	  erbjuda	  eleverna	  genrebredd,	  kan	  
det	  alltså	  vara	  av	  värde	  att	  fylla	  på	  deras	  kunskapsbank	  av	  samhälleliga	  erfarenheter	  
(Säljö,	  2005)	  med	  ytterligare	  kunskap	  i	  och	  om	  folklig	  sång,	  men	  även	  kunskap	  i	  och	  om	  
andra	  genrer	  eller	  tekniker	  de	  själva	  upplever	  sig	  ha	  ett	  behov	  av	  fortbildning	  i.	  Återigen	  
lyfter	  jag	  frågan	  om	  fortbildning	  i	  folklig	  sång,	  där	  även	  metoder	  för	  hur	  folklig	  sång	  kan	  

Jag	  
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i	  folklig	  
sång	  

Jag	  har	  
utbildning	  i	  
folklig	  sång	  

Jag	  är	  
intresserad	  av	  
folklig	  sång	  

Mina	  elever	  
vill	  sjunga	  
folklig	  sång	  
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inte	  i	  folklig	  

sång	  
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Fig.	  1:	  I	  resultatet	  ofta	  förekommande	  anledningar	  till	  att	  undervisa	  eller	  inte	  undervisa	  i	  folklig	  sång	  
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läras	  ut	  verkar	  vara	  eftersatt.	  En	  påfallande	  stor	  del	  av	  informanterna	  uppger	  att	  de	  
anser	  kunskap	  i	  och	  om	  folklig	  sång	  vara	  något	  att	  lyssna	  sig	  till,	  vilket	  jag	  tolkar	  som	  att	  
det	  behövs	  kunniga	  förebildare	  bland	  sångpedagogerna,	  alternativt	  bättre	  insikt	  i	  vilket	  
inspelat	  material	  eleverna	  kan	  lyssna	  på.	  Flera	  av	  informanterna	  nämner	  att	  de	  anser	  
folklig	  sång	  ha	  ”specifik	  teknik”,	  ”annat	  sångsätt”	  eller	  ett	  ”speciellt	  sätt	  att	  sjunga”	  och	  
kan	  därmed	  antas	  känna	  till	  de	  genrespecifika	  stildrag	  som	  många	  folksångare	  använder	  
sig	  av.	  Informanterna	  nämner	  även	  att	  de	  inte	  upplever	  sig	  vara	  tillräckligt	  kunniga	  i	  
ämnet	  för	  att	  undervisa	  i	  det.	  Som	  jämförelse	  kan	  nämnas	  att	  flertalet	  av	  informanterna	  
uppger	  att	  de	  undervisar	  i	  rock	  eller	  pop,	  trots	  att	  de	  inte	  säger	  sig	  ha	  någon	  utbildning	  i	  
genrerna.	  Liknande	  förhållande	  vad	  gäller	  utbildning	  finns	  alltså	  mellan	  folklig	  sång	  och	  
rock/pop,	  men	  skillnaden	  är	  att	  informanterna	  ändå	  undervisar	  i	  det	  sistnämnda.	  
Tänkbara	  anledningar	  kan	  vara	  att	  elevintresset	  är	  större	  för	  rock	  och	  pop	  än	  vad	  det	  är	  
för	  folklig	  sång,	  att	  materialet	  i	  rock/popgenren	  är	  mer	  lättillgängligt,	  eller	  att	  eleverna	  
och	  pedagogerna	  oftare	  möter	  rock	  och	  pop	  i	  vardagen	  via	  media	  och	  därmed	  i	  större	  
utsträckning	  har	  kunskap	  om	  genren	  (jfr	  Fig	  2.).	  Därmed	  kan	  även	  media	  sägas	  vara	  en	  
kulturförmedlare,	  eller	  en	  del	  av	  det	  kunskaps-‐	  och	  erfarenhetsskapande	  samhället	  
(Säljö,	  2005).	  	  

6.1.3	  Elevintresse	  
Några	  av	  informanterna	  påvisar	  ett	  samband	  mellan	  vad	  eleverna	  erbjuds	  och	  det	  de	  
efterfrågar,	  således	  kan	  det	  förmodas	  att	  elever	  inte	  frågar	  efter	  något	  som	  de	  inte	  
känner	  till	  existerar.	  De	  elever	  som	  erbjuds	  folklig	  sång	  kan	  antas	  ha	  större	  möjlighet	  att	  
utveckla	  ett	  intresse	  för	  genren.	  De	  skolor	  som	  inte	  erbjuder	  folklig	  sång	  kan	  sägas	  
begränsa	  utbudet	  av	  genrebredd	  för	  sina	  elever	  och	  riskera	  att	  förlora	  de	  elever	  som	  
redan	  har	  ett	  aktivt	  intresse	  för	  genren,	  då	  de	  kanske	  söker	  sig	  till	  andra	  
utbildningsmöjligheter	  än	  musikskolan	  för	  att	  studera	  folklig	  sång.	  
	  
Följande	  bild	  kan	  illustrera	  mitt	  resonemang	  om	  hur	  kunskap,	  självförtroende,	  
förebildning,	  nyfikenhet,	  efterfrågan	  och	  fortbildning	  relaterar	  till	  varandra,	  gällande	  
både	  pedagoger	  och	  elever:	  
	  

	  
Fig.	  2:	  Samband	  mellan	  kunskap,	  självförtroende,	  utövande	  eller	  förebildning,	  nyfikenhet,	  efterfrågan	  och	  
fort-‐	  eller	  utbildning	  i	  och	  av	  folklig	  sång	  bland	  informanterna	  och	  deras	  elever	  
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Det	  går	  att	  anta	  att	  kunskap	  leder	  till	  självförtroende,	  vilket	  kan	  sägas	  vara	  en	  
förutsättning	  för	  att	  inspirerat	  våga	  och	  kunna	  utöva	  kunskapen.	  När	  lärare	  utövar	  sitt	  
kunnande,	  exempelvis	  folklig	  sång,	  inför	  en	  elev	  och	  då	  förebildar	  på	  ett	  inspirerat	  sätt	  
kan	  det	  väcka	  en	  nyfikenhet	  hos	  eleven	  som	  leder	  till	  efterfrågan	  och	  lust	  att	  lära,	  vilket	  
kan	  ge	  kunskap	  som	  följd.	  Även	  den	  som	  utövar	  kan	  få	  en	  egen	  nyfikenhet	  som	  leder	  till	  
efterfrågan	  om	  fortbildning	  och	  ökad	  kunskap.	  Min	  tankegång	  kan	  jämföras	  med	  den	  
”trestegslektion”	  (Bröderman	  Smeds	  &	  Skjöld	  Wennerström,	  1997)	  som	  förekommer	  
inom	  montessoripedagogiken:	  
	  

Steg	  1:	  Presentation	  av	  något	  nytt	  för	  barnet.	  
Steg	  2:	  Barnet	  övar	  och	  tränar	  på	  det	  nya.	  
Steg	  3:	  Barnet	  använder	  sig	  av	  den	  nya	  kunskapen.	  	  
	  (Bröderman	  Smeds	  &	  Skjöld	  Wennerström,	  1997,	  s.	  106)	  
	  

Bröderman	  Smeds	  och	  Skjöld	  Wennerström	  (1997)	  skriver	  vidare	  att	  det	  tredje	  steget	  
inte	  skall	  användas	  som	  en	  kontrollfunktion	  av	  läraren,	  för	  att	  se	  huruvida	  barnet	  
behärskar	  den	  nya	  kunskapen	  och	  tillämpar	  den	  korrekt,	  utan	  då	  barnets	  tillägnade	  
erfarenheter	  ska	  leda	  till	  ökat	  självförtroende	  bör	  det	  sista	  steget	  inte	  tas	  förrän	  läraren	  
vet	  att	  barnet	  kommer	  att	  klara	  uppgiften.	  För	  att	  applicera	  Bröderman	  Smeds	  och	  
Skjöld	  Wennerströms	  resonemang	  på	  denna	  studie	  blir	  barnet	  istället	  eleven,	  men	  det	  
går	  även	  att	  applicera	  på	  pedagogen	  i	  de	  fall	  pedagogen	  själv	  utbildar	  eller	  fortbildar	  sig	  
och	  därmed	  kan	  sägas	  vara	  elev.	  Tyngdpunkten	  i	  jämförelsen	  ligger	  i	  förekomsten	  av	  
ökat	  självförtroende	  som	  resultat	  av	  vunnen	  kunskap,	  något	  som	  jag	  utläser	  av	  mina	  
informanters	  önskemål	  om	  fortbildning	  men	  även	  i	  citatet	  ovan.	  Ur	  ett	  sociokulturellt	  
perspektiv	  (Säljö,	  2005)	  översätter	  jag	  mitt	  resonemang	  till	  att	  de	  kulturella	  redskap	  
som	  erhålls	  vid	  fortbildning	  ger	  nya	  erfarenheter.	  Känslan	  av	  att	  behärska	  nya	  och	  flera	  
redskap	  kan	  leda	  till	  ökat	  självförtroende	  vilket	  gör	  det	  lättare	  att	  våga	  använda	  de	  nya	  
kulturella	  redskap	  som	  tillgodogjorts.	  Därmed	  kan	  det	  nyvunna	  självförtroendet	  sägas	  
vara	  ett	  kulturellt	  redskap	  i	  sig	  självt,	  samtidigt	  som	  det	  är	  ett	  resultat	  av	  de	  nyvunna	  
kulturella	  redskapen.	  Det	  kan	  sägas	  ge	  upphov	  till	  en	  positiv	  erfarenhetsbildande	  effekt.	  

6.2	  Materialets	  roll	  	  
I	  analysen	  av	  mitt	  resultat	  framkom	  tre	  typer	  av	  förhållningssätt	  gällande	  material.	  I	  
stora	  drag	  såg	  indelningen	  ut	  på	  följande	  vis:	  
	  
Förhållningssätt	  1:	  Informanterna	  sjunger	  själva	  folklig	  sång	  och	  har	  därmed	  eget	  
material.	  De	  känner	  inte	  till	  så	  många	  publicerade	  folkmusik-‐notböcker	  eller	  
vissamlingar.	  
	  
Förhållningssätt	  2:	  Informanterna	  undervisar	  inte	  i	  folklig	  sång,	  har	  inget	  eget	  material	  
och	  säger	  sig	  ha	  låg	  kännedom	  om	  vilket	  material	  som	  finns.	  
	  
Förhållningssätt	  3:	  Informanten	  som	  har	  utbildning	  i	  folklig	  sång	  har	  hög	  kännedom	  om	  
och	  tillgång	  till	  material.	  	  
	  
En	  slutsats	  av	  analysen	  angående	  materialtillgång	  och	  -‐kännedom,	  blir	  att	  de	  
sångpedagoger	  som	  själva	  sjunger	  folklig	  sång	  och/eller	  undervisar	  i	  det	  har	  större	  
tillgång	  till	  material	  än	  vad	  de	  som	  uppger	  att	  de	  inte	  undervisar	  i	  folklig	  sång	  har.	  Både	  
de	  informanter	  som	  placerats	  i	  grupp	  1	  och	  2	  uppger	  dock	  att	  de	  har	  låg	  kännedom	  om	  
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det	  publicerade	  material	  som	  finns.	  Flera	  av	  informanterna	  hänvisar	  till	  samlingar	  som	  
”Stora	  svenska	  sångboken”	  och	  ”Vispop”,	  böcker	  som	  innehåller	  blandad	  repertoar	  med	  
vissa	  inslag	  av	  folkmusik	  och	  folkliga	  visor.	  Här	  kan	  Säljös	  (2000)	  resonemang	  angående	  
flera	  betydelser	  av	  samma	  begrepp	  komma	  väl	  till	  pass.	  Föreliggande	  studies	  
intervjuguide	  indikerade	  en	  hypotes	  om	  att	  informanterna	  eventuellt	  skulle	  ha	  
kännedom	  om	  folkmusikböcker	  exempelvis	  Svenska	  låtar	  (Andersson,	  2007)	  eller	  
Häxgnägg	  och	  pärlband:	  en	  folklig	  sångskola	  (Gunnarsson,	  2006).	  Resultatet	  kan	  visa	  på	  
en	  lägre	  materialkännedom	  hos	  informanterna	  än	  väntat,	  men	  även	  en	  språklig	  skillnad	  
i	  vad	  jag	  och	  informanterna	  lägger	  i	  begreppen	  folklig	  sång	  och	  material.	  För	  att	  jämföra	  
med	  de	  ”samhälleliga	  erfarenheter”	  som	  enligt	  Säljö	  (2005)	  utvecklas	  mellan	  människor	  
i	  samhällen	  kan	  resultatet	  belysas	  ur	  två	  olika	  perspektiv.	  Genom	  att	  se	  självupplevd	  
genretillhörighet	  som	  ett	  samhälle,	  där	  de	  som	  anser	  sig	  vara	  inriktade	  på	  en	  eller	  ett	  
fåtal	  genrer	  ingår,	  kan	  kunskapsutbytet	  mellan	  genrer	  försvåras	  då	  själva	  
genretillhörigheten	  och	  de	  ramar	  den	  kan	  medföra	  kan	  avgränsa	  genresamhällen	  från	  
varandra.	  Ur	  ett	  annat	  perspektiv	  kan	  jag	  även	  se	  Säljös	  (2005)	  ”samhälle”	  som	  symbol	  
för	  olika	  skolformer,	  där	  musikhögskola	  kan	  vara	  ett	  samhälle	  och	  musikskola	  ett	  annat.	  
Den	  kultur	  och	  erfarenhet	  som	  existerar	  inom	  respektive	  skolform,	  eller	  skola,	  kan	  trots	  
de	  uppenbara	  likheterna	  (i	  den	  meningen	  att	  det	  är	  en	  utbildningsplats	  där	  människor	  
utbildar	  eller	  utbildas	  i	  musik)	  skilja	  sig	  åt	  i	  form	  av	  attityder	  till,	  kunskaper	  om	  och	  syn	  
på	  exempelvis	  genrer.	  	  Förenklat	  menar	  jag	  att	  pedagogers	  förhållningssätt	  till	  en	  genre	  
som	  folkmusik	  färgas	  av	  den	  tid	  (Andersson	  et	  al.,	  2003),	  det	  språkbruk	  (Säljö,	  2000)	  
och	  det	  samhälle	  (Säljö,	  2005)	  de	  lever	  och	  verkar	  i.	  Därmed	  kan	  olika	  typer	  av	  
samhällen	  existera,	  i	  detta	  fall	  olika	  musikskoleformer,	  som	  till	  en	  början	  kan	  antas	  
likvärdiga	  i	  betydelsen	  att	  de	  arbetar	  på	  liknande	  sätt	  med	  liknande	  ämnen,	  men	  kan	  
visa	  sig	  svåra	  att	  jämföra	  med	  varandra	  då	  de	  använder	  samma	  beskrivande	  begrepp	  
men	  vid	  en	  närmare	  anblick	  menar	  olika	  saker	  (Säljö,	  2000).	  Å	  ena	  sidan	  skulle	  det	  
språkbruk	  sångpedagoger,	  elever	  och	  andra	  utövare	  använder	  sig	  av	  kunna	  tyda	  på	  
vilken	  syn	  på	  eller	  erfarenhet	  av	  ämnet	  de	  har,	  beroende	  på	  ur	  vilket	  perspektiv	  man	  
analyserar	  deras	  sätt	  att	  uttrycka	  sig	  (Säljö,	  2000).	  Å	  andra	  sidan	  kan	  det	  inte	  dras	  några	  
slutsatser	  om	  kunnande	  endast	  utifrån	  det	  språkbruk	  som	  används,	  då	  kunskaper	  i	  och	  
om	  ett	  ämne	  kan	  uttryckas	  på	  olika	  sätt,	  med	  andra	  kulturella	  redskap	  (Säljö,	  2005),	  än	  
språket,	  exempelvis	  själva	  musicerandet.	  

6.3	  Genrens	  avgränsning	  och	  roll	  	  
Det	  finns	  många	  perspektiv	  på	  utbildning	  inom	  folklig	  sång	  och	  folkmusik,	  åsikterna	  har	  
gått	  isär	  sedan	  många	  år	  och	  det	  finns	  fortfarande	  ingen	  konsensus	  kring	  frågan	  
(Åkesson,	  2007).	  Det	  faktum	  att	  flera	  synsätt	  existerar	  (Brändström	  et	  al.,	  2011)	  kan,	  
som	  jag	  ser	  det,	  även	  berika	  frågeställningen	  och	  hindra	  den	  från	  att	  stagnera.	  Dock	  
verkar	  flera	  vara	  överens	  om	  att	  folkmusik	  och	  dess	  undergenrer	  behöver	  utrymme	  att	  
växa	  och	  förändras,	  i	  kombination	  med	  en	  förankring	  och	  ett	  stöd	  i	  den	  stora	  skatt	  av	  
kunnande	  vi	  ärvt	  från	  tidigare	  generationer	  (exempelvis	  Rosenberg,	  2008,	  2010).	  Det	  är	  
inte	  antingen	  det	  konserverande	  eller	  det	  nyskapande	  som	  är	  mest	  intressant,	  utan	  
sammanblandningen	  av	  de	  två,	  vilket	  även	  kan	  gynnas	  av	  den	  uppblandning	  av	  rollerna	  
görare/utövare/musiker	  respektive	  forskare/experter/vetare	  (Åkesson,	  2007;	  
Lundberg	  et	  al.,	  2000)	  som	  finns	  bland	  de	  som	  aktivt	  verkar	  inom	  genren	  idag.	  Då	  
genren	  inte	  verkar	  befolkas	  av	  antingen	  forskare	  eller	  musiker,	  utan	  av	  människor	  som	  
innehar	  eller	  innehaft	  båda	  rollerna,	  kan	  sammanblandningen	  av	  nyskapande	  och	  
bevarande	  antas	  bli	  större,	  något	  som	  möjligen	  kan	  ha	  en	  positiv	  inverkan	  på	  genrens	  
utveckling.	  	  
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Att	  avgränsa	  vad	  som	  är	  folklig	  sång,	  med	  utgångspunkt	  i	  resultatet	  och	  exempelvis	  
Åkessons	  (2007)	  resonemang,	  ter	  sig	  som	  en	  omöjlig	  uppgift.	  En	  definition	  av	  något	  så	  
föränderligt	  och	  mångsidigt,	  med	  så	  många	  möjliga	  perspektiv	  och	  påverkande	  faktorer	  
som	  en	  levande	  tradition	  besitter,	  kan	  dessutom	  verka	  begränsande	  i	  en	  negativ	  
bemärkelse	  om	  den	  får	  genren	  att	  stagnera	  inom	  definitionens	  ramar.	  Resultatet	  ger	  en	  
bild	  av	  hur	  informanterna	  ser	  på	  genren,	  men	  framförallt	  visar	  resultatet	  vilket	  ordval	  
och	  språk	  de	  använder,	  vilket	  kan	  hänvisas	  till	  Säljös	  (2000)	  resonemang	  om	  språk.	  
Ingen	  av	  informanterna	  utger	  sig	  för	  att	  ha	  en	  färdig	  definition	  av	  folklig	  sång	  och	  dess	  
innehåll	  (jfr	  Åkesson,	  2007),	  men	  de	  beskriver	  med	  egna	  ord	  vad	  begreppen	  betyder	  för	  
dem.	  Deras	  språkbruk	  i	  relation	  till	  deras	  utbildning	  i	  ämnet	  folklig	  sång	  kan	  visa	  på	  
vilket	  sätt	  de	  använder	  de	  begrepp	  de	  nämner	  för	  att	  beskriva	  genren.	  Utifrån	  Säljös	  
(2000)	  beskrivning	  av	  språkbruk	  och	  begreppsanvändning	  i	  institutionella	  
sammanhang	  kan	  jag	  exempelvis	  göra	  antagandet	  att	  den	  av	  informanterna	  i	  denna	  
studie	  som	  har	  längst	  utbildning	  i	  folklig	  sång	  använder	  termer	  och	  begrepp	  på	  ett	  sätt	  
mer	  likt	  det	  som	  används	  inom	  musikhögskolevärldens	  folkmusikinstitutioner,	  än	  vad	  
de	  av	  informanterna	  som	  inte	  har	  folklig	  sångutbildning	  gör.	  Deras	  begreppsanvändning	  
kan	  i	  större	  grad	  ha	  påverkats	  av	  andra	  erfarenheter	  (Andersson	  et	  al.,	  2003)	  än	  
utbildning	  och	  därmed	  innehålla	  en	  större	  mängd	  av	  tolkningar	  och	  innehåll.	  

6.4	  Avslutande	  reflektioner	  
I	  kommande	  avsnitt	  reflekterar	  jag	  kring	  studien	  som	  helhet,	  studiens	  metodval	  och	  
betydelse	  samt	  framtida	  forskning	  inom	  närliggande	  fält.	  

6.4.1	  Blev	  det	  som	  jag	  väntat	  mig?	  
I	  det	  inledande	  arbetet	  med	  studien	  resonerade	  jag	  kring	  mina	  förväntningar	  på	  vad	  
studien	  skulle	  kunna	  visa.	  För	  att	  tydliggöra	  mina	  tankar	  skrev	  jag	  följande	  uppställning	  
över	  de	  olika	  synsätt	  jag	  förväntade	  mig	  att	  möta	  hos	  informanterna:	  
	  
Sångpedagoger	  använder	  folklig	  sång	  på	  olika	  sätt.	  Är	  det	  ett	  begrepp	  för	  material	  (visor,	  
koraler,	  trallar)	  eller	  för	  en	  sångstil	  (teknik,	  klang,	  sångsätt)?	  	  
Jag	  tror	  att	  sångpedagoger	  följer	  något	  av	  dessa	  alternativ,	  medvetet	  eller	  omedvetet:	  	  
A.	  Arbetar	  med	  folklig	  sång	  på	  liknande	  sätt	  som	  på	  musikhögskolorna.	  	  
B.	  Arbetar	  med	  genreanpassat	  material	  (ex.	  koraler)	  men	  ej	  med	  folklig	  sångstil.	  
Kanhända	  för	  att	  eleven	  ska	  få	  prova	  på	  flera	  genrer,	  frågan	  är	  ifall	  det	  kan	  ”räknas”	  som	  
folklig	  sång	  om	  man	  t	  ex	  sjunger	  koraler	  med	  klassisk	  teknik?	  	  
C.	  Arbetar	  inte	  med	  folksång,	  omedvetet	  val.	  	  
D.	  Arbetar	  inte	  med	  folksång,	  medvetet	  val.	  
	  
När	  studien	  genomförts	  och	  materialet	  analyserats,	  går	  jag	  tillbaka	  till	  ovanstående	  
uppställning	  och	  jämför	  med	  hur	  resultatet	  av	  studien	  blev.	  	  
	  
Grupp	  A	  är	  svår	  att	  bedöma,	  då	  jag	  med	  ”musikhögskolorna”	  endast	  kan	  jämföra	  med	  
min	  egen	  erfarenhet	  av	  folklig	  sångundervisning	  på	  musikhögskolenivå.	  Jag	  kan	  alltså	  
inte	  dra	  några	  generella	  slutsatser	  i	  studien,	  men	  kan	  ändå	  konstatera	  att	  endast	  den	  
informant	  som	  har	  en	  sångpedagogutbildning	  med	  folkmusikinriktning	  undervisar	  i	  
folklig	  sång	  på	  ett	  sätt	  vilket	  liknar	  det	  jag	  upplevt	  i	  den	  undervisning	  jag	  fått	  på	  
musikhögskolan.	  Med	  denna	  ytterst	  osäkra	  jämförelse	  får	  jag	  resultatet	  att	  endast	  en	  av	  
informanterna	  faller	  under	  min	  definition	  av	  grupp	  A.	  
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Grupp	  B	  passar	  flera	  av	  informanterna,	  då	  de	  uppger	  att	  de	  använder	  material	  som	  kan	  
sägas	  tillhöra	  den	  folkliga	  genren	  men	  inte	  är	  av	  uppfattningen	  att	  de	  arbetar	  på	  något	  
speciellt	  folksångstekniskt	  sätt	  med	  materialet.	  Flera	  av	  informanterna	  uppgav	  även	  
viljan	  att	  erbjuda	  eleverna	  genrebred	  undervisning	  som	  argument	  för	  att	  undervisa	  i	  
folklig	  sång,	  vilket	  jag	  inkluderat	  i	  beskrivningen	  av	  gruppen.	  
	  
Grupp	  C	  kan	  delvis	  innefatta	  de	  av	  informanterna	  som	  nämner	  att	  de	  undervisar	  i	  ”alla”	  
eller	  ”allmänna”	  genrer,	  men	  senare	  i	  intervjun	  uppger	  att	  de	  inte	  undervisar	  i	  folklig	  
sång.	  Då	  de	  anser	  sig	  vara	  genrebreda	  i	  sin	  undervisning,	  men	  inte	  nämner	  folklig	  sång,	  
kan	  jag	  dra	  en	  av	  slutsatserna	  att	  de	  a)	  inte	  räknar	  folklig	  sång	  som	  genre,	  eller	  b)	  glömt	  
bort	  att	  nämna	  genren	  då	  jag	  efterfrågade	  vilka	  genrer	  som	  ingår	  i	  begreppet	  ”alla”	  eller	  
”allmänna”.	  	  
	  
Grupp	  D	  är	  den	  grupp	  i	  vilken	  de	  flesta	  av	  informanterna	  passar,	  då	  de	  både	  känner	  till	  
genren	  och	  räknar	  den	  som	  en	  genre,	  men	  väljer	  att	  inte	  undervisa	  i	  den.	  Informanterna	  
anger	  flera	  olika	  skäl	  till	  att	  inte	  undervisa	  i	  folklig	  sång,	  där	  de	  vanligaste	  skälen	  är	  
ointresse	  hos	  eleverna	  och	  bristande	  kompetens,	  intresse	  eller	  erfarenhet	  hos	  
pedagogerna	  själva.	  
	  
Därmed	  befästs	  några	  av	  de	  hypoteser	  jag	  hade	  då	  studien	  startade,	  eftersom	  samtliga	  
informanter	  kan	  sägas	  passa	  in	  i	  någon	  av	  grupperna	  jag	  inledningsvis	  beskrivit.	  Jag	  kan	  
dock	  notera	  att	  resultatet	  skilde	  sig	  från	  det	  jag	  väntat	  mig.	  Min	  ursprungliga	  förväntan	  
var	  att	  fler	  av	  informanterna	  skulle	  tillhöra	  grupp	  A	  än	  vad	  som	  visade	  sig	  i	  resultatet.	  
Det	  betyder	  att	  förekomsten	  av	  sångpedagoger	  som	  undervisar	  i	  ämnet	  på	  ett	  liknande	  
sätt	  som	  det	  jag	  upplevt	  i	  min	  musikhögskoleutbildning	  är	  lägre	  än	  vad	  jag	  trodde	  det	  
skulle	  vara.	  Även	  kunskapen	  om	  genren	  hos	  de	  informanter	  som	  inte	  undervisar	  i	  folklig	  
sång	  riskerar	  att	  falla	  utanför	  grupperingens	  innehållsbeskrivning	  och	  därmed	  förloras.	  

6.4.2	  Metodval	  
Vad	  gäller	  den	  metod	  som	  använts	  för	  studien	  kan	  jag	  konstatera	  att	  valet	  av	  intervju	  
fick	  ett	  resultat	  passande	  för	  studiens	  syfte.	  Informanterna	  gav,	  trots	  att	  intervjuerna	  
skedde	  per	  telefon,	  personliga	  och	  engagerade	  svar	  på	  mina	  frågor.	  Då	  telefonsamtal	  kan	  
sägas	  ha	  nackdelar	  i	  form	  av	  mindre	  personlig	  kontakt,	  ingen	  möjlighet	  att	  studera	  
kroppsspråk	  samt	  liten	  möjlighet	  att	  avgöra	  om	  informanten	  befinner	  sig	  i	  en	  trygg	  och	  
ostörd	  miljö,	  har	  den	  även	  fördelar	  värda	  att	  nämnas.	  Min	  analys	  av	  informanternas	  svar	  
kan	  sägas	  fokuserade	  på	  vad	  som	  faktiskt	  sades,	  då	  jag	  inte	  färgades	  av	  de	  fördomar	  jag	  
eventuellt	  skulle	  kunna	  ha	  haft	  angående	  ålder,	  klädsel,	  kroppsspråk	  eller	  utseende.	  Jag	  
fick	  dessutom	  större	  möjlighet	  att	  få	  stor	  geografisk	  spridning	  bland	  informanterna	  då	  
jag	  inte	  behövde	  resa	  för	  att	  möta	  dem	  på	  respektive	  arbetsplats.	  
	  
En	  annan	  metod	  som	  hade	  kunnat	  vara	  intressant	  är	  observation.	  Det	  hade	  varit	  givande	  
att	  se	  pedagogerna	  i	  undervisningssituationen	  och	  observera	  ifall	  de	  arbetar	  med	  folklig	  
sång	  på	  det	  sätt	  de	  säger	  sig	  göra,	  eller	  om	  de	  eventuellt	  gör	  det	  men	  utan	  att	  själva	  
kategorisera	  det	  som	  folklig	  sång.	  Informanternas	  språkbruk	  kan	  påverka	  analysen	  av	  
resultatet	  (Säljö,	  2000),	  då	  de	  kan	  tänkas	  benämna	  företeelser	  med	  begrepp	  jag	  som	  
författare	  tolkar	  annorlunda,	  vilket	  hade	  kunnat	  tydliggöras	  ytterligare	  med	  hjälp	  av	  
observation.	  Av	  samma	  praktiska	  skäl	  som	  redan	  nämnts	  hade	  jag	  dock	  inte	  kunnat	  nå	  
en	  lika	  stor	  grupp	  informanter,	  eller	  nå	  samma	  geografiska	  spridning	  som	  studien	  nu	  
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kan	  uppvisa.	  Geografisk	  spridning	  kan	  bidra	  till	  att	  en	  större	  variation	  av	  erfarenheter	  
lyfts	  fram,	  då	  det	  kan	  förekomma	  skilda	  arbets-‐	  och	  synsätt	  på	  olika	  arbetsplatser	  och	  
städer	  i	  landet.	  
	  
Inledningsvis	  planerade	  jag	  att	  som	  komplement	  till	  de	  kortare	  intervjuerna	  göra	  tre	  
eller	  fyra	  djupintervjuer	  med	  de	  av	  informanterna	  vars	  svar	  ”spretade”	  mest.	  Med	  detta	  i	  
åtanke	  frågade	  jag	  vissa	  av	  informanterna	  om	  jag	  fick	  återkomma,	  ifall	  de	  passade	  in	  på	  
djupintervjuns	  kriterier.	  Då	  det	  insamlade	  materialet	  visade	  sig	  långt	  mer	  innehållsrikt	  
än	  väntat,	  valde	  jag	  att	  endast	  fokusera	  på	  analyser	  av	  de	  genomförda	  intervjuerna.	  
Därmed	  uteblev	  djupintervjuerna,	  trots	  att	  de	  troligen	  hade	  gett	  studien	  fler	  
dimensioner	  och	  fördjupning.	  Mitt	  beslut	  motiverades	  med	  att	  de	  genomförda	  
intervjuerna	  gett	  tillräckligt	  underlag	  för	  analys	  för	  denna	  studies	  omfattning.	  
Intervjuernas	  längd	  kan	  ha	  påverkat	  resultatet,	  då	  en	  djupintervju	  kan	  antas	  ge	  
informanterna	  större	  möjlighet	  att	  fundera	  och	  återkomma	  till	  de	  frågor	  som	  tas	  upp.	  
Huruvida	  viktig	  information	  gått	  förlorad	  på	  grund	  av	  intervjuernas	  längd	  kan	  jag	  inte	  
bedöma,	  då	  jag	  endast	  genomförde	  förhållandevis	  korta	  intervjuer	  som	  tog	  mellan	  sju	  
och	  21	  minuter.	  Dock	  blev	  ingen	  informant	  avbruten	  eller	  hindrad	  från	  att	  slutföra	  ett	  
resonemang;	  de	  fick	  fritt	  tala	  tills	  de	  själva	  ansåg	  sig	  ha	  besvarat	  intervjufrågorna.	  Att	  
inspelningarna	  av	  intervjuerna	  blev	  olika	  långa	  berodde	  på	  hur	  mycket	  informanterna	  
ville	  yttra	  sig	  i	  de	  olika	  frågorna,	  varför	  intervjuerna	  kan	  anses	  kvalitativa	  trots	  att	  de	  
inte	  pågick	  under	  så	  lång	  tid.	  	  
	  
För	  att	  kritiskt	  granska	  min	  studie	  vill	  jag	  även	  lyfta	  det	  faktum	  att	  jag	  som	  
folkmusikstudent	  vid	  musikhögskolan	  analyserar	  informanternas	  begreppsanvändning	  
utifrån	  mitt	  perspektiv,	  vilket	  innebär	  en	  annan	  form	  av	  institution	  än	  informanternas	  
arbetsplatser.	  Återigen	  vänder	  jag	  mig	  till	  Säljö	  (2000),	  som	  visar	  på	  att	  bruket	  av	  
språkliga	  begrepp	  och	  termer	  kan	  verka	  utestängande	  för	  dem	  som	  befinner	  sig	  utanför	  
institutionen	  (eller	  samhället)	  inom	  vilket	  tolkningsföreträde	  kan	  sägas	  existera.	  Även	  
Johanssons	  och	  Svedners	  (2010)	  resonemang	  angående	  definiering	  av	  begrepp	  visar	  på	  
den	  problematik	  som	  kan	  finnas	  kring	  begreppsanvändning,	  då	  intervjuaren	  och	  
informanten	  tolkar	  begrepp	  på	  olika	  sätt	  (s.	  83).	  Som	  folkmusikstudent	  kan	  det	  vara	  
enkelt	  att	  betrakta	  icke	  folkmusikutbildades	  begreppsanvändning	  som	  okunnigt,	  något	  
jag	  inte	  har	  någon	  grund	  för	  och	  därför	  har	  försökt	  att	  undvika.	  Jag	  kan	  dock	  inte	  helt	  
bortse	  från	  att	  det	  ändå	  kan	  ha	  skett.	  

6.4.3	  Betydelse	  
Arbetet	  med	  studien	  har	  gett	  en	  större	  inblick	  i	  hur	  sångpedagoger	  på	  musikskolor	  i	  
Sverige	  upplever	  att	  de	  arbetar	  med	  folklig	  sång,	  men	  även	  en	  bild	  av	  vad	  informanterna	  
anser	  att	  ämnet	  innefattar.	  Då	  detta	  överensstämmer	  med	  det	  jag	  initialt,	  men	  även	  
fortsättningsvis	  avsåg	  vara	  undersökningens	  syfte,	  kan	  syftet	  med	  studien	  anses	  vara	  
uppfyllt	  och	  dess	  forskningsfrågor	  besvarade.	  Undersökningen	  innebär	  för	  mig	  en	  
fördjupad	  kunskap	  om	  hur	  arbetet	  med	  genren	  kan	  se	  ut	  samt	  vilka	  problem	  eller	  hinder	  
informanterna	  anser	  föreligga.	  Arbetet	  med	  att	  söka	  efter	  information	  till	  studien	  har	  
varit	  intressant	  och	  givande	  och	  jag	  uppskattar	  den	  ökade	  kunskap	  jag	  nu	  tillgodogjort	  
mig.	  	  
	  
Vidare	  anser	  jag	  att	  studien	  kan	  vara	  av	  värde	  för	  de	  sångpedagoger,	  lärarutbildare,	  
lärar-‐	  och	  musikstudenter	  som	  är	  intresserade	  av	  hur	  sångpedagoger	  på	  musikskolor	  
beskriver,	  arbetar	  med	  och	  ställer	  sig	  till	  ämnet	  folklig	  sång.	  Som	  tidigare	  nämnts	  gör	  jag	  
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inga	  anspråk	  på	  några	  generella	  slutsatser,	  utan	  menar	  att	  studien	  endast	  kan	  ses	  som	  
ett	  utsnitt	  ur	  en	  av	  informanterna	  upplevd	  verklighet.	  Det	  blir	  sedan	  upp	  till	  läsaren	  att	  
själv	  resonera	  kring	  hur	  det	  kan	  jämföras	  med	  situationen	  i	  stort	  i	  Sverige	  eller	  andra	  
länder,	  idag,	  historiskt	  och	  i	  framtiden.	  I	  viss	  mån	  kan	  arbetet	  även	  ha	  betydelse	  för	  
informanterna,	  deras	  elever	  och	  även	  deras	  arbetsplatser,	  då	  intervjuerna	  kan	  ha	  öppnat	  
informanternas	  sinnen	  för	  folklig	  sång	  och	  inbjuda	  dem	  till	  att	  fundera	  över	  på	  vilket	  
sätt	  de	  förhåller	  sig	  till	  ämnet	  i	  sin	  undervisning.	  Flera	  av	  informanterna	  påtalade	  ett	  
intresse	  för	  genren	  och	  min	  undersökning,	  vilket	  kan	  tolkas	  som	  att	  undersökningen	  har	  
betydelse	  för	  informanterna	  som	  en	  anledning	  att	  reflektera	  över	  sitt	  förhållande	  till	  
folklig	  sång.	  Detta	  gläder	  mig,	  då	  jag	  är	  engagerad	  i	  ämnet	  och	  gärna	  ser	  att	  fler	  
intresserar	  sig	  för	  det	  i	  framtiden.	  	  
	  
Även	  skolledare	  vid	  musikskolor	  kan	  antas	  finna	  studien	  vara	  av	  värde,	  då	  den	  beskriver	  
informanternas	  uppfattningar	  om	  sitt	  arbete.	  För	  lärarutbildare	  och	  de	  som	  arbetar	  med	  
att	  utforma	  lärarutbildningar	  kan	  studien	  ge	  en	  bild	  av	  vad	  redan	  utbildade	  pedagoger	  i	  
vissa	  avseenden	  efterfrågar	  i	  form	  av	  innehåll	  i	  grundutbildningen	  och	  fortbildning.	  
Vidare	  kan	  studien	  vara	  ett	  inlägg	  i	  en	  eventuell	  debatt	  om	  huruvida	  svensk,	  utländsk	  
eller	  geografiskt	  obunden	  folklig	  sång	  samt	  folk-‐	  och	  världsmusik	  har	  ett	  egenvärde	  och	  
därmed	  är	  av	  vikt	  att	  förmedla	  till	  kommande	  generationer.	  	  
	  
Ett	  tillvägagångssätt	  för	  att	  möta	  sångpedagogernas	  efterfrågan	  på	  fortbildning	  kan	  vara	  
att	  exempelvis	  Musikhögskolorna	  i	  samarbete	  med	  musikskolorna	  utarbetar	  kurser	  för	  
att	  fortbilda	  musikskolepedagoger	  i	  de	  ämnen	  som	  pedagoger	  vid	  musikskolor	  kan	  
tänkas	  eftertrakta,	  men	  även	  på	  ett	  tydligare	  sätt	  sprider	  information	  om	  den	  
fortbildning	  som	  finns	  att	  tillgå.	  Även	  skolledarnas	  arbete	  med	  att	  söka	  information	  om	  
möjliga	  fortbildningar	  för	  pedagoger	  kan	  utvecklas.	  

6.4.4	  Framtida	  forskning	  
Följande	  punkter	  finner	  jag	  vara	  intressanta	  utgångslägen	  för	  framtida	  forskning	  i	  
närliggande	  områden:	  
	  
Intresset	  för	  och	  efterfrågan	  av	  folklig	  sång	  bland	  elever	  vid	  musikskolor.	  
Flera	  av	  informanterna	  nämner	  svikande	  elevintresse	  som	  en	  av	  anledningarna	  till	  
varför	  de	  inte	  i	  så	  stor	  utsträckning	  undervisar	  i	  folklig	  sång.	  Det	  skulle	  vara	  intressant	  
att	  undersöka	  hur	  eleverna	  själva	  förhåller	  sig	  till	  ämnet.	  
	  
Förekomsten	  av	  folklig	  sång	  i	  musiklärarutbildningarna.	  
Resultatet	  visar	  att	  få	  av	  informanterna	  upplever	  att	  folklig	  sång	  förekom	  i	  deras	  
grundutbildning.	  Att	  undersöka	  hur	  utbildningarna	  är	  upplagda	  i	  nuläget	  vore	  givande	  
för	  att	  se	  huruvida	  och	  på	  vilket	  sätt	  det	  kan	  ha	  förändrats	  över	  tid,	  men	  även	  för	  att	  se	  
på	  vilket	  sätt	  folklig	  sång	  förekommer	  i	  grundutbildningarna	  idag.	  
	  
Utbudet	  av	  fortbildning	  inom	  folklig	  sång	  för	  redan	  utbildade	  pedagoger.	  
Fortbildning	  är	  något	  som	  en	  del	  av	  informanterna	  efterfrågar.	  För	  att	  öka	  deras	  
genrekännedom,	  men	  även	  kunskap	  om	  vilket	  material	  som	  finns	  att	  tillgå,	  skulle	  en	  
sammanställning	  eller	  utredning	  av	  vilka	  fortbildningsmöjligheter	  som	  finns	  vara	  av	  
intresse,	  så	  att	  pedagogerna	  och	  deras	  arbetsgivare	  kan	  få	  besked	  om	  vart	  de	  kan	  vända	  
sig	  då	  de	  söker	  fortbildning.	  Ett	  tänkbart	  resultat	  av	  en	  sådan	  utredning,	  grundat	  på	  min	  
analys	  av	  resultatet	  i	  kombination	  med	  Mobergs	  (2009)	  undersökning,	  kan	  vara	  att	  
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fortbildningsmöjligheterna	  är	  små,	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  en	  framtida	  satsning	  på	  
fortbildningsmöjligheter	  inom	  folklig	  sång.	  	  
	  
På	  vilket	  sätt	  musikskolorna	  tolkar	  SMoKs	  plattform.	  
Ett	  återkommande	  tema	  i	  min	  studie	  har	  varit	  det	  faktum	  att	  inga	  styrdokument	  utöver	  den	  
plattform	  (SMoK,	  2012)	  som	  SMoK	  har	  utformat	  finns	  för	  musikskolorna	  idag.	  En	  studie	  av	  
detta	  kunde	  exempelvis	  visa	  på	  vilket	  sätt	  musikskolorna	  förhåller	  sig	  till	  plattformen	  samt	  
hur	  de	  använder	  och	  tolkar	  den.	  Även	  en	  jämförande	  studie	  mellan	  svensk	  och	  norsk	  
musikskola	  vore	  intressant,	  liksom	  att	  studera	  på	  vilket	  sätt	  folklig	  sång	  förekommer	  i	  norsk	  
musikskola.	  Att	  undersöka	  hur	  musikutbildning	  i	  Norden,	  Europa	  eller	  övriga	  världen	  ser	  ut	  
samt	  i	  vilken	  grad	  folkliga	  inslag	  förekommer	  i	  undervisning	  internationellt	  kunde	  även	  det	  
vara	  intressant.	  

6.4.5	  Slutkommentar	  
Min	  förhoppning	  är	  att	  läsarna	  finner	  något	  i	  denna	  undersökning	  som	  får	  dem	  att	  själva	  
betrakta	  sitt	  synsätt,	  sin	  undervisning	  eller	  utbildning	  med	  nya	  ögon.	  Att	  spegla	  sig	  och	  
sina	  val	  i	  andras	  arbete	  är	  en	  väg	  att	  bättre	  förstå	  sina	  egna	  möjligheter	  och	  
begränsningar,	  som	  i	  slutänden	  kanske	  kan	  leda	  till	  att	  ett	  mer	  medvetet	  urval	  görs.	  
Även	  min	  egen	  syn	  på	  ämnet	  kan	  sägas	  ha	  förändrats	  något	  genom	  arbetet	  med	  studien,	  
då	  jag	  efter	  intervjuerna	  med	  informanterna	  fått	  en	  större	  inblick	  i	  vad	  det	  kan	  innebära	  
att	  arbeta	  som	  sångpedagog	  i	  musikskolan	  idag	  samt	  vad	  sångpedagoger	  kan	  ha	  att	  
förhålla	  sig	  till	  vad	  gäller	  val	  av	  undervisningsinnehåll.	  	  
	  
För	  att	  folklig	  sång	  och	  folkmusik	  ska	  fortsätta	  att	  utvecklas	  också	  på	  Musikhög-‐
skolenivå	  kan	  det	  vara	  av	  värde	  att	  erbjuda	  musikskoleelever	  undervisning	  i	  denna	  
genre	  redan	  i	  unga	  år.	  Jag	  tror	  att	  människor	  kommer	  att	  fortsätta	  lära	  sig	  folklig	  sång	  
även	  i	  andra	  forum	  än	  i	  musikskolan,	  men	  för	  ökad	  bredd	  och	  kunskap	  i	  ämnet	  är	  det	  
min	  åsikt	  att	  folklig	  sång	  behöver	  en	  tydligare	  plats	  på	  musikskolan	  än	  vad	  jag	  av	  
resultatet	  anar	  att	  den	  har	  för	  tillfället.	  En	  möjlig	  fortsättning	  blir	  att	  om	  pedagogerna	  
vill	  och	  kan	  erbjuda	  sina	  sångelever	  folklig	  sång,	  kan	  det	  generera	  fler	  
folksångsintresserade	  människor	  i	  samhället.	  En	  ökad	  förekomst	  av	  folklig	  sång	  som	  
naturlig	  del	  i	  musikundervisning	  kan	  alltså	  ge	  en	  positiv	  effekt	  på	  genrens	  spridning.	  
Också	  grundskolan	  kan	  bidra	  genom	  att	  erbjuda	  folkmusik,	  vilket	  den	  gällande	  
kursplanen	  i	  musik	  föreskriver	  (Skolverket,	  2011).	  Folkmusik	  och	  dess	  textliga	  innehåll	  
skulle	  även	  kunna	  utforskas	  i	  ämnen	  som	  svenska,	  geografi	  eller	  historia,	  liksom	  folkliga	  
sånger	  från	  andra	  kulturer	  kan	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  människor	  levt	  och	  lever	  på	  andra	  
platser	  i	  världen.	  Min	  förhoppning	  är	  att	  de	  sångpedagoger	  som	  efterfrågar	  fortbildning	  
i	  ämnet	  kan	  få	  sitt	  behov	  tillgodosett,	  men	  även	  att	  ämnet	  i	  högre	  grad	  uppmärksammas	  
som	  en	  genre	  värd	  att	  inkludera	  i	  sångundervisning.	  Ett	  steg	  mot	  ökad	  medvetenhet	  
kring	  ämnet	  folklig	  sång	  kan	  vara	  ett	  resultat	  av	  denna	  undersökning.	  
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Bilaga	  1:	  Intervjufrågor	  
	  
1.	  Vilken	  utbildning	  har	  du?	  Var	  och	  när	  utbildade	  du	  dig?	  
	  
2.	  Inom	  vilka	  åldrar	  undervisar	  du	  för	  tillfället?	  	  
	  
3.	  Inom	  vilka	  genrer	  undervisar	  du	  för	  tillfället?	  	  
	  
4.	  Undervisar	  du	  i	  folklig	  sång	  på	  enskilda	  sånglektioner?	  	  

	  	   	  
Om	  JA	  -‐	  	   Berätta	  lite	  om	  det.	  	  
	  

	   Följdfrågor:	  	  Vilken	  typ	  av	  material	  använder	  du?	  
(min	  intention:	  t	  ex	  vissamlingar,	  uppteckningar,	  	  
Gunnarssons	  bok	  ”Häxgnägg...”	  etc.)	  
	  

	   	   Hur	  lär	  du	  ut	  folklig	  sång?	  
	  

Fanns	  folklig	  sång	  med	  som	  en	  del	  av	  din	  utbildning,	  	  
på	  vilket	  sätt	  i	  så	  fall?	  

	   	   	   	   	  
	  

Om	  NEJ	  -‐	  	  	   Finns	  det	  någon	  särskild	  anledning	  att	  du	  inte	  	  
undervisar	  i	  folklig	  sång?	  
	  

	   Följdfrågor:	   Fanns	  folklig	  sång	  med	  som	  en	  del	  av	  din	  utbildning,	  	  
på	  vilket	  sätt	  i	  så	  fall?	  
	  

	   	   Känner	  du	  till	  något	  material	  som	  du	  	  
skulle	  kunna	  använda	  om	  du	  ville?	  	  

	   	   (min	  intention:	  t	  ex	  vissamlingar,	  uppteckningar,	  	  
Gunnarssons	  bok	  ”Häxgnägg...”	  etc.)	  

	  
	  
5.	  Vad	  innebär	  begreppet	  ”folklig	  sång”	  för	  dig?	  	  
(min	  intention:	  handlar	  det	  om	  klang,	  teknik,	  material	  eller	  arr?)	  
	  
6.	  Vad	  skiljer	  folklig	  sång	  från	  annan	  sång,	  enligt	  dig?	  	  
 


