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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sångpedagoger inom genren ”svensk 
folklig sång” använder trall i sin undervisning och om de eventuellt använder den som 
ett redskap för att förbättra sångteknik. Tre kvalitativa intervjuer med sångpedagoger 
ligger till grund för undersökningen och ett sociokulturellt perspektiv har varit teoretisk 
utgångspunkt. Studiens resultat visar att alla informanter använder sig mycket av trall i 
undervisningen och att de dessutom använder den som ett sångtekniskt redskap. 
Informanterna anser att trallen har en mängd egenskaper som gör den till ett praktiskt 
verktyg när de vill öva sångteknik och exempel på områden i vilka trallen kan tjäna som 
övning är rytm- och puls, andning, artikulation och röströrlighet. Informanterna anser 
också att trallen har vissa sociala parametrar som gör den till ett bra hjälpmedel för att 
bli en del av den folkmusikaliska diskursen.  
 
Nyckelord: Trall, folksång, sångpedagog, folkmusik, sångteknik, musikaliskt lärande, 
sociokulturellt perspektiv 
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Abstract 
 
Degree project in Music Teacher Education Programme 
Title: Dudeladi vadå? 
Author: Marika Appelholm 
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Supervisor: Dan Olsson 
Examiner: Dennis Groth 
 
The purpose of this essay is to examine how singing-teachers, within the Swedish folk 
music-genre, use trall when they teach and if they eventually use it as a tool to improve 
singing technique. The foundation of the research is three qualitative interviews. The 
socio-cultural perspective has served as the study´s theoretical basis. The result of the 
study shows that all of the interviewees use trall a lot in their teaching and that they also 
use it as a tool. The interviewees think that trall has a lot of qualities that makes it a 
practical tool for practicing singing-technique. Examples of areas where trall can be used 
as practise is rhythm and pulse, breathing, articulation and movability within the voice. 
The interviewees also think that trall has social parameters which makes it a good tool 
for becoming a part of the folk-music discourse.  
 
Keywords: Trall, folk-song, singing-teacher, folk-music, singing-technique, musical 
learning, socio-cultural perspective 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs mitt förhållande till den svenska folkmusikens vokala ”trall”. Här 
redovisas också uppsatsens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Genom trallen upptäckte jag...  
Jag har, från det att jag första gången introducerades i folkmusik, haft ett ständigt 
växande intresse för det sångsätt som kallas ”trall”. Jag stötte på fenomenet första 
gången när jag gick en sommarkurs i folksång på Malungs folkhögskola. På kvällarna var 
det dans; fiolspelare efter fiolspelare spelade låtar medan många andra dansade. Men 
plötsligt tog en sångare plats och började tralla, vackra, roliga och svängiga melodier 
som drev oss framåt i dansen. Småpratet som legat som ett brus under tiden fiolspelarna 
spelat upphörde när trallen började. Alla lyssnade och njöt medan vi dansade tysta för 
att inte överrösta melodierna. 
 
Ett par dagar senare fick vi lära oss tralla på viskursen, vilket var fantastiskt roligt och, 
tyckte jag, ganska svårt. I trallen sjungs dansmelodier, som inte har någon text och för 
att framhäva musiken används så kallade trallstavelser som är röstljud utan någon 
särskild betydelse, kombinationer av vokaler och konsonanter som skall accentuera 
musiken och göra den ”svängig” och ”dansvänlig”. Trallar utförs framförallt till dans, och 
att jag, med hjälp av min röst kan få en stor grupp människor att dansa känns nästan 
magiskt.  
 
Det är emellertid en annan aspekt av trallen, som jag valt att skriva denna uppsats om.  
Trall är en avancerad konst och det krävs mycket övning för att bemästra den. 
Melodierna är ofta utmanande rytmiskt och trallaren måste vara snabb på att finna 
trallstavelser som passar in. Dessutom är tonomfånget ofta stort, större än i många 
visor, och det är vanligt förekommande att det i melodierna finns stora intervallhopp 
som är svåra att få till med rösten. Låtarna är oftast inte skrivna för röster utan för 
instrument, fr.a. fiolen. Detta gör dem besvärliga rösttekniskt. Fiolmusiken har inga 
naturliga andningspauser vilket många gånger sätter sångaren på prov; då denna ska 
försöka få in andningspauser i låten utan att den förändras alltför mycket eller förlorar 
sitt speciella sväng. 
 
För att lära trall krävs en hel del sångteknik. Så har det varit för mig i alla fall.  
Det tog mig lång tid att lära tekniken, men när jag väl tillägnat mig den upplevde jag att 
hela min sångteknik i grund hade utvecklats. Sångteknik kändes inte längre jobbigt. 
Trallen hade varit en så pass stor utmaning att jag, av bara farten, fick massor med 
teknik gratis. Att tralla låtar med stort register och svåra rytmiseringar var väldigt 
utvecklande för min flexibilitet och vighet i rösten och trallen var en stor hjälp för att 
jobba med pulskänslan. Trallstavelserna tjänar dessutom som förträfflig 
artikulationsövning.  
 
Av vad jag förstått är det tyvärr väldigt få som faktiskt använder sig av trallen för att öva 
upp sin egen eller sina elevers röster, kanske för att sånglärarna inte talat om dessa 
egenskaper så mycket förut. När trallen diskuteras är det i regel om dess funktion som 
dansmusik och hur det ska trallas för att utförandet skall bli dansant. Det brukar också 
talas om trallen som ett sätt att föra vidare låtar eller om själva tralltraditionen, men 
sällan eller aldrig talas om dess sångtekniskt utvecklande kvalitéer.  
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1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
En nyfikenhet har väckts hos mig. Flera personer har trallen som en stor del av sin 
repertoar, men är de medvetna om hur utvecklande den är för sångtekniken i sin helhet?  
Hittills har jag inte stött på någon pedagog som använt trallen som något mer än dans- 
och/eller konsertmusik. Åtminstone har de inte talat om trallen som något mer i min 
närvaro. Men jag är ändå intresserad av att höra olika folksångpedagogers synpunkter 
på om, hur och varför de använder trall i sin undervisning. Jag tror nämligen att jag själv 
kommer använda mig av den ofta, både för att tradera låtar, men också som övning och 
medel för att åstadkomma en förbättrad sångteknik.  
 
 
Syfte: 
 
 Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt sångpedagoger inom genren 
”svensk folklig sång” använder trallen som ett musikaliskt uttryck och ett pedagogiskt 
redskap i sin undervisning. 
 
Forskningsfrågor: 
 
Hur ser sångpedagogerna på trallen som ett musikaliskt uttryck? 

 
Anser sångpedagogerna att trallen är utvecklande för sångtekniken och i så fall på vilka 
sätt? 
 
På vilka sätt använder sångpedagogerna trallen i sin undervisning? 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras trallens roll i den svenska folkmusiktraditionen ur ett 
historiskt perspektiv, samt dess sångtekniska utgångspunkter. Här redogörs också för 
tidigare forskning i och omkring ämnet och studiens teoretiska utgångspunkter.  

2.1 Trallens vara eller... icke vara! En historisk översikt 
Den folkliga sången är kanske inte det första en person tänker på när den hör ordet 
folkmusik. Det första som många tänker på brukar vara fiolmusiken. Detta kan anses 
vara lite underligt med tanke på att sången faktiskt utgjort den största delen av 
folkmusikgenren genom tiderna. Varenda människa har en röst att sjunga med, men det 
är bara ett fåtal som lär sig spela instrument. Ändå är det fler som kopplar samman 
spelmansmusiken, den instrumentala dansmusiken, med ordet folkmusik (Lundberg & 
Ternhag, 2005). 
 
Ordet folkvisa är relativt nytt och började användas först vid sekelskiftet 1800, men då 
var det bara det vi idag kallar medeltida ballader som ingick i begreppet (Lundberg & 
Ternhag, 2005). 
 
Den folkliga sången har en stor bredd med många olika förgreningar och undergenrer. 
Trallen har emellertid påfallande ofta glömts bort i framställningar av svensk folkmusik. 
I Lundberg och Ternhag (2005) finns en grundlig förteckning över olika genrer inom 
folksången. Här finner vi följande genrebeteckningar: Ballader, Folkliga koraler, 
sånglekar, vaggvisor, dryckesvisor, yrkes/arbetsvisor och obscena visor. Men i deras 
bok, som i övrigt är väldigt upplysande vad gäller svensk folkmusik, nämns inte trallning 
en enda gång, trots att den bevisligen tillhör de traditionella folkliga uttrycksmedlen. 
Trallen omtalas i källor från både 1800- och tidigt 1900-tal och det finns såväl 
uppteckningar som arkivinspelningar med trallare. Trall verkar ha varit ett musikaliskt 
uttryck som användes både av män och kvinnor och dess funktion var i huvudsak 
dansmusik (Åkesson, 2007). 
 
Trots dess välbelagda roll historiskt sett är det ändå inte tillåtet att "tralla upp" för 
Zornmärket, något som det förts heta diskussioner kring i tidningen spelmannen 2005 
och 2006. Zornmärkesnämnden består av en jury och ett sekretariat. Dessa har som 
uppgift att besluta om tilldelning av Zornmärket i brons, silver och guld. Den person som 
blir tilldelad Zornmärket i silver eller guld blir klassad som riksspelman. I både långa 
artiklar och kortare insändare uttryckte flera personer sin bestörtning över att en 
musiker med rösten som instrument inte kan bli riksspelman. Svenska Folkdansringens 
Zornmärkesnämnd svarade med att det är "i strid med statuterna för Zornmärket". De 
hävdade att det inte skulle vara enligt reglerna att tralla upp för märket. Men i följande 
citat låter det mer som att zornmärkesnämnden inte ville tillåta trallningen. De 
berättade hur det varit förr och att de själva ansåg en förändring onödig: 

 
Uppspelningarna för Zornmärket har i Anders Zorns anda omfattat solistisk 
instrumental folkmusik och vallmusik. Med undantag för vallmusikens kulning 
har ingen vokal folkmusik ingått i uppspelningarna. Juryn ser ingen anledning 
att ändra denna väl etablerande praxis. Zornmärket och begreppet 
"riksspelman" bör få behålla sin traditionella mening. (Zornmärkesnämnden, 
Spelmannen, nr 1, 2006, s. 16) 
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Men vad är mer traditionellt än röstmusiken? Inget annat instrument har lika djupa 
rötter. Trallning har genom historien använts på många olika sätt och sedan hundratals 
år tillbaka har låtar blivit traderade och ihågkomna just tack vare den. Den person som 
hade en anhörig eller en läromästare som spelade fiol kunde lära sig tralla dess låtar och 
sedan föra vidare dessa till sin egna barn och barnbarn och/eller eventuella lärjungar: 

 
Det är då inte enbart melodin som har överförts, utan också metriska särdrag 
och variationer, som är så viktiga i polskor, liksom förslag, drillar, accenter 
och andra effekter som åstadkommes med stråken; i trallningen får tungan 
stråkens funktion och kan frambringa samma typer av "ljudgestalter" och 
stildrag. (Åkesson, 2007, sid. 243) 
 

Många trallare har, så gott det går, försökt att härma ljuden som kommer från 
spelmännens fioler och tack vare det har många lokala variationer av låtar blivit 
bevarade till eftervärlden. Trallningen finns tillika i en obruten tradition, i motsats till 
flera andra instrument som tillåts spela upp för zornmärket. Somliga av de instrument 
som tillåts i tävlingen finns det inga inspelningar eller uppteckningar efter vilket betyder 
att vi inte kan veta hur de egentligen har låtit. Ändå anser juryn att de kan bedöma ifall 
spelmän med instrument som Hummel, stråkharpa eller säckpipa, som är exempel på 
sådana instrument, spelar i svensk folklig tradition, i "Zorns anda". Men de anser inte att 
de kan göra en tillräcklig bedömning när det gäller trall. Därför kom det självfallet svar 
på zornmärkesnämndens insändare. Ulrika Gunnarsson och Anders Larsson, båda aktiva 
trallare, påpekade bl.a. att det visst har trallats upp för märket förut. En jämtländsk 
spelman vid namn Yngve Göransson fick nämligen zornmärket i silver år 1978 med 
motivationen "För låtspel och trallning i god tradition" (Gunnarsson och Larsson, 
Spelmannen, 2006, nr.2, s. 14) och Dan Olsson bidrog med ett inlägg i diskussionen, i 
vilket han ber Zornmärkesnämnden att "Ompröva beslutet" och menar att deras 
argument är uppdiktade av dem själva: 

 
Zornmärkesnämnden säger nej genom att hänvisa till "Anders Zorns anda" 
och till de båda musikaliska kategorier man upprättat i 
Zornmärkessammanhang: "solistisk instrumental folkmusik" och "vallmusik". 
Genom att trallen tillhör kategorin "vokalmusik" faller den utanför dessa. Mot 
detta kan invändas att nämnden för det första är ute på mycket bräcklig is när 
man försvarar beslutet genom att hänvisa till "Zorns anda". Att denna "Zorns 
anda" kan tolkas på många olika sätt har inte minst Zornmärkesnämnden själv 
visat under årens lopp! För det andra hänvisar man till en kategorisering som 
man själv skapat, bl.a. i syfte att kunna utesluta vokal folkmusik! Beslutet att 
inte tillåta trall sker alltså inte i "Anders Zorns anda" utan i den "anda" som för 
tillfället dominerar Zornmärksnämnden. En anda som bl.a. förfäktas genom 
hänvisningar till statuter som nämnden själv skapat(och som man har 
möjlighet att ändra). (Dan Olsson, Spelmannen nr 2, 2006, s. 15-16) 
 

Det kan också tilläggas att av de totalt sex personer som skrev svar till 
Zornmärkesnämnden i tidningen Spelmannen var det ingen som argumenterade emot 
att trallningen skulle godkännas som instrument. Alla skribenter utom just 
Zornmärkesnämnden tyckte att det var självklart att även trallare skulle kunna bli 
riksspelmän.  
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Som nämnts ovan är tradering (gehörsutlärning inom en tradition) det vanligaste sättet 
att lära sig folkmusik. Detta innebär att eleven härmar det läraren spelar. Inlärningen 
sker dock inte endast via hörseln utan med hjälp av syn och känsel. 
Det vanligaste förr var att traderingen tog plats i hemmet. Lärlingar sökte upp mästare 
och blev undervisade i deras hem. Andra platser för tradering var bröllop, dansbanor 
och militärförläggningar (von Wachenfeldt, 2015). 
 
Det är inte ovanligt att det finns korta sångtexter till trallåtar. Texterna kan vara av 
varierande längd och antingen förekommas eller efterföljas av trallning, vilket också 
används i Norge. Genom att sätta text på melodierna blir de lättare att komma ihåg. 
Det finns motsvarigheter till den svenska trallen i andra länder också. Den finns i 
Finland och som jag nämnde ovan så finns trall i Norge och där kallas den tralling eller 
tulling, den finns också på olika platser i Storbritannien och går vid olika namn beroende 
på var du är. Ett vanligt engelskt uttryck är mouth music, på Irland kallas den diddling, i 
Skottland heter den lilting och det keltiska puirt-a-beul, som lite godtyckligt kan 
översättas till låtar för munnen, har även det stark släktskap med trallningen (Åkesson, 
2007). 

2.2 Vad är folkmusikens trall? 
Trallning är ett slags dansmusik till vilken musikern använder rösten som instrument. 
Med olika kombinationer av bokstäver skapar trallaren så kallade trallstavelser som den 
sedan använder för att framföra melodier. Trallningen är en del i genren folkmusik och 
kommer ur folkmusikens spelmanstradition. Den utförs främst av sångare, men kan 
också utövas av instrumentalister. De flesta som utövar det har olika teorier om hur 
trallaren bör bete sig för att hjälpa dansarna framåt i dansriktningen. Vad gäller 
trallstavelser är skillnaderna mellan trallare stor. Somliga lägger stor vikt vid att ha rikt 
varierade trallstavelser och somliga anser att det är totalt onödigt att ens fundera över 
trallstavelser när det går att göra precis lika svängig musik sjungandes endast på la-la-la. 
Historiskt sett har trallen också utförts på många olika sätt. Johansson (2007) har i sin 
uppsats analyserat fyra traditionsbärares trallningsstilar: Levor Laa och Anna Skeie från 
Norge och Per Johan Arnström och Martin Martinsson från Sverige. Ingen av dem har 
samma stavelser som någon av de andra och tre av dem använder sig bara av ett fåtal 
återkommande vokaler, enligt Johansson (2007). Martin använder sig nästan enbart av i 
och y(Ljudexempel 1, bilaga 1), Levor har u och i(Ljudexempel 2, bilaga 1)och Anna 
använde till största del o och i(Ljudexempel 3, bilaga 1). Bokstaven i använde alla på 
liknande sätt men bortsett från det hade de få likheter sig emellan. Den som skiljde sig 
mest från de andra var Per Johan Arnström som hade olika stavelser hela tiden, utan 
något, enligt Johansson, tydligt mönster(Ljudexempel 4, bilaga 1) (Johansson, 2007). 
 
Någon som fördjupat sig i fenomenet trallstavelser är musikforskaren Johan Sundberg. I 
hans artikel "Tra-la-la eller da-ba-da - stavelseval vid spontantextad sång" (Sundberg, 
1991), får vi ett svar på om stavelsevalen är helt styrda av slumpen eller om det kanske 
finns ett mönster. Den undersökning som låg till grund för artikeln hade ett flertal 
medverkande musiker från olika genrer. De fick noter på stycken ur klassisk musik, 
folkmusik och jazz tilldelade sig, som de sedan ombads att tralla. Stavelserna skrevs ner, 
jämfördes med varandra och resulterade i följande: 

 
Musikernas stavelseval varierade åtskilligt mellan de elva försökspersonerna. 
En del orkestermusiker hade ett ganska ovarierat stavelseval medan andra 
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använde en stor mängd olika stavelser. Lustigt nog förekom stavelserna 
tralalla nästan inte alls, trots att termen heter "tralla". Om man satte upp alla 
musikernas stavelser i rader under respektive exempel upptecknade i 
notskrift, framträdde vissa mönster, som tydde på en gemensam uppfattning 
om artikulation. På toner i vissa kontexter slutade stavelserna i påfallande 
många fall på nasal(pam) eller på diftong mot i(dai). I andra fall var tonande 
initialkonsonant förhärskande(ba), i andra lägen var det mest tonlösa 
explosiver som kom till användning(ta). Stavelsevalet tycktes alltså ingalunda 
vara styrt av slumpen, utan snarare av det musikaliska sammanhanget. 
En annan intressant iakttagelse var att vissa nonsensord, som "tidelidam", 
"tidadida" osv. användes systematiskt för alla åttondels- eller 
sextondelsgrupper som liknade varandra. Detta gällde för orkestermusikerna 
likaväl som för folkmusik- och jazzsångarna. Det var som om musikerna ville 
understryka den melodiska likheten mellan sådana tonföljder genom att lägga 
på en fonetisk likhet. Denna princip återkom i alla trallningar, 
orkestermusikernas, folkmusikernas och jazzmusikernas. Återigen samma 
slutsats, alltså: man trallar inte hur som helst! (Sundberg, 1991, s. 171) 
 

Det kan följaktligen verka som att stavelsevalen som olika trallare gör är helt personliga 
och utan några bestämda regler för vilka stavelser som hör vart, men Sundbergs 
undersökning visar på motsatsen. För att accentuera melodi och rytm i musiken 
kommer trallaren använda sig av diverse komponenter, som kanske känns slumpvalda 
där och då, men som egentligen inte alls är det. I själva verket är trallstavelserna logiska 
val styrda av det musikaliska sammanhanget och alltså inte helt och enbart upp till 
utövarna.  
 
Andningen är ett annat område inom trallningen där åsikterna går isär. Många tycker att 
det viktigaste är att ha långa, sjungna fraser och korta omärkliga andningar däremellan, 
medan andra anser att andningen är en rolig ljudeffekt att använda i musicerandet. 
Alla trallare jobbar inte med trallen som dansmusik heller. Den förekommer även som 
konsertmusik. Dock kan den låta och arrangeras olika beroende vilket syfte den ska ha. 
Till dans trallas det oftast en- eller tvåstämmigt med fokus på dansvänligheten, men på 
en konsert kan det vara fler stämmor och rytmiseringen har en möjlighet till att bli lite 
friare (Åkesson, 2007). 
 
I Åkessons (2007) avhandling, kan man läsa om flera exempel på nu levande trallare och 
hur de förhåller sig till trallning. Maria Röjås (Ljudexempel 5, bilaga 1) trallstil är tänkt 
att höras i ett stort rum fullt med människor. Hon sjunger mycket i höga lägen och 
använder konsonanterna som ett slags språngbräda. Maria musicerar ofta med 
instrumentalister och väljer att spetsa till rösten för att den ska höras igenom 
instrumenten. Hon anser att fiolernas ljud skall imiteras så mycket det går och därmed 
skapa mönster för hur låtarna bör trallas. Olika trallstavelser får symbolisera olika 
stråkrörelser och rytmiseringar. Lotta Folkesson delar Marias åsikter i mycket, även hon 
musicerar mycket med instrumentalister och beter sig på liknande sätt som Maria för att 
höras. Anders Larsson (Ljudexempel 6, bilaga 1), som för inte så länge sedan gav ut en 
skiva med enbart trall, tänker inte så mycket på stavelser alls utan använder en 
"medvetet otydlig artikulation med halvstängd mun, som han kallar "gubbtrall" 
(Åkesson, 2007 s. 245). Ljuden han skapar liknar mycket de på gamla arkivinspelningar. 
Ulrika Gunnarsson (Ljudexempel 7, bilaga 1) som vuxit upp med dans omkring sig, har 
en stor medvetenhet om puls och rytm. Även hon har släppt en trallskiva, men till 
skillnad från Anders så lägger hon stor vikt vid att hela tiden variera trallstavelserna och 
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anser att trallare ska sträva efter att aldrig fastna i några bestämda mönster. Hennes 
trallning är dessutom starkt färgad av liknande sångstilar från andra länder, mest av 
irländskt och norskt idiom. 
 
Naturligtvis finns det åsikter som delas av många trallare. Bland annat väljer ofta både 
kvinnor och män att lägga rösten i relativt höga lägen för att trallningen ska höras bättre 
över dansgolvet och många delar tanken om att en trallare vinner på att lyssna mycket 
på instrumentalister och härma deras spel. De allra flesta anser också att en trallare bör 
kunna dansa själv för att bättre förstå hur låtarna ska göras tillräckligt svängiga för att 
dansarna ska bli nöjda (Åkesson, 2007). 

2.3 Tidigare forskning 
Åkesson (2007) fördjupar sig i folksånggenren och skriver om alla dess undergenrer. I 
likhet med Lundberg och Ternhag (2005) har Åkesson (2007) avsnitt för alla subgenrer 
inom folksången, fast mer fördjupat och till skillnad från de tidigare, så skriver hon även 
om trallen. I Åkessons avhandling har trallningen inte bara ett eget avsnitt utan 
omnämns på ett flertal ställen i boken och trots att hon inte skriver ur ett pedagogiskt 
perspektiv finns det mycket som är relevant för detta arbete. Bland annat skriver hon 
om folksångens historia, om hur nutida utövare förhåller sig till traditionen, om 
tradering och om olika utövare av folksång, både dåtida och nutida.  
 
Utöver det jag tagit upp ovan skriver Åkesson (2007) om att Sverige är det land där 
trallningstraditionen har kommit att bli mer levande än på andra håll och under de 
senaste åren har det hänt att hela danskvällar ackompanjerats av enbart trallare. 
Det finns en del inspelat material av gamla traditionsbärare som ger en ganska bra bild 
av hur trallning har låtit förr och många trallare ägnar sig mycket åt att försöka härma 
detta. Det kan till exempel handla om att härma trallstavelser och driv i musiken. Sedan 
finns det naturligtvis andra delar som inte kan styrkas historiskt: 

 
Att tralla fiollåtar en- eller tvåstämmigt kan betraktas som en kombination av 
återskapande och om- eller nyskapande aktivitet. Som jag tidigare har 
beskrivit har trallning förekommit både i hemmiljö, bland annat som ett led i 
gehörsöverföringen av fiollåtar, och som dansmusik i mera publika 
sammanhang. Vi har dock, så vitt jag vet, inga belägg för trall i stämmor, även 
om det inte går att utesluta att det kan ha förekommit, liksom kombinationen 
trall och fiol. (Åkesson, 2007, s. 276) 
 

Två traditionsbärare som nämns ofta i Sverige är Martin Martinsson och Måns 
Olsson(Ljudexempel 8, bilaga 1) De har blivit förebilder för många, dels för att de är 
mycket skickliga och dels för att det faktiskt finns bra inspelningar av dem. Vid sidan av 
inspelningarna finns också en del uppteckningar efter just trallare. Men dagens trallning 
handlar inte bara om att försöka återskapa äldre tidsperioders musicerande: 

 
Många nya kombinationer av klanger, av röstljud och instrument osv. får till 
resultat att andelen om- och nyskapande är betydligt större inom den vokala 
vågen än i äldre "traditionell" sång. Samtidigt finns en kontinuitet i flera av de 
åter- om- och nyskapande teknikerna. Relativt nya element är t.ex. 
flerstämmighet (inspirerad mera av andra vokala kulturers folkliga 
flerstämmighet än av körsång), samt arrangemang/kompositioner i 
gränsområden till andra musikslag, liksom att lägga in instrumentala 
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introduktioner och mellanspel, skapa medleys och sviter och kombinera olika 
melodier och/eller rytmmönster i samma visa eller arrangemang. Att skapa 
nya melodier - samt i viss mån texter - inom ett folkmusikaliskt/folkdiktsnära 
idiom, eller kombinera existerande texter och melodier på nya sätt, att låna 
strofer och motiv från andra varianter eller visor eller komplettera 
storyn/handlingen i en berättande visa bygger emellertid vidare på 
omskapande tillvägagångssätt med rötter i äldre traditionsskikt. (Åkesson, 
2007 s. 294) 
 

Som nämnt ovan behandlas trallning även i en uppsats med namnet Tralla sulla eller låte 
på kjafte (Johansson, 2007) i Norge, där författaren jämför fyra olika trallare och 
traditionsbärare, två norska och två svenska, med varandra och beskriver deras 
trallning ingående. 
 
I ett examensarbete som handlar om trall, (Saarela-Portin, 2010) har Saarela-Portin 
skaffat sig vetskap om hur trall har låtit historiskt sett genom att analysera tre trallare i 
detalj. Dessutom skriver hon om hur man kan använda denna historiska kunskap för att 
lära sig tralla idag. Utöver detta har hon tagit lektioner av och intervjuat Ulrika 
Gunnarsson för att i slutändan kunna sätta ihop en "verktygslåda" med olika tips en 
person kan använda sig av om den vill lära sig att tralla. 
 
Tidigare i arbetet har jag även nämnt artikeln av Sundberg (1991), i vilken han 
beskriver hur det kommer sig att trallare väljer de trallstavelser som de gör. I en studie 
med musiker ur olika genrer, som alla fick samma låtar och ombads att tralla dem, 
upptäckte han att stavelsevalen inte alls var slumpartade utan följde ett mönster. 
Musiken och hur den skulle betonas bestämde i hög grad vilka trallstavelser som sedan 
användes. 
 
Någon tidigare forskning som behandlar folksång ur ett didaktiskt eller metodiskt 
perspektiv finns inte. von Wachenfeldt (2015) har studerat tradering och lärande inom 
svensk spelmansmusik. Han är själv fiolspelman och hans doktorsavhandling handlar, 
till störst del, om hur folkmusik lärs ut på fiol och gitarr. På grund av hans inriktning mot 
folkmusiken blir denna avhandling intressant även ur ett folksångsperspektiv. von 
Wachenfeldt - som själv är fiolspelman och fiolpedagog - är den enda som forskat inom 
just lärandefrågorna inom folkmusik och eftersom utlärningsmetoderna både på fiol och 
trall liknar varandra inom folkmusiken, då båda använder sig av gehörsundervisning 
och i stort sett har samma repertoar finns förmodligen fler likheter mellan de olika 
undervisningssituationerna. Fiolens och trallens tonuttryck är i många avseenden lika 
och båda har samma användningsområden och syften. 
 
I sin avhandling har von Wachenfeldt (2015) kommit fram till flera slutsatser, bl.a. att 
sättet att lära ut folkmusik i grunden är oförändrad. Pedagogen/läromästaren använder 
sig fortfarande i första hand av förevisning och arbetar oftast helt utan noter. Det lever 
dessutom kvar en syn på folkmusiken som ett kulturarv vilket bör förvaltas och föras 
vidare. Denna syn på folkmusiken förs över till eleverna vilka i sin tur tar sig an fältets 
regler och vedertagna idéer. Författaren har i sin avhandling observerat lärare på 
Framnäs folkhögskola där en typisk lektion kan se ut på följande sätt: 

1. Presentation och genomspelning av låten 
2. Utlärning av låtens A-del 
3. Interpretatoriska resonemang och genomgång av musikaliska detaljer 
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4. Utlärning av låtens B-del 
5. Interpretatoriska resonemang och genomgång av musikaliska detaljer 
6. Genomspelning av hela låten med inövade musikaliska detaljer där läraren 
ibland spelar ackompanjemang eller stämma 
7. Slutresonemang kring låten (von Wachenfeldt, 2015) 

Vanligt förekommande är också att läraren i utlärningsskedet av låten delar upp den i 
ännu mindre delar, som korta fraser eller i vissa fall bara ett fåtal toner, vilka upprepas 
tills eleven lärt sig dem. Sedan fogas fraserna gradvis samman till en hel låt. 
 
Några saker som von Wachenfeldt (2015) observerade var att stämningen på 
lektionerna var väldigt gemytlig, att lärarna var mycket frikostiga med uppmuntran och 
beröm och att rollfördelningen samtidigt var väldigt tydlig. Eleverna sa i princip 
ingenting och medverkade nästan enbart genom att spela på sina instrument medan 
lärarna hade total kontroll över lektionerna och ofta hade både långa och korta 
utläggningar kring musiken. Lektionerna bestod nästan enbart av gehörsutlärning, 
vilket innebär att eleverna imiterar lärarnas spel.  
 
Den ende som berör trallen i ett metodiskt perspektiv är Gunnarsson (2007). Hon 
beskriver hur en sångare ska bära sig åt för att lära sig tralla på, enligt henne, bästa 
sättet. Den är alltså riktad till personer som är intresserade av att lära sig tralla. Hon 
beskriver trallningen som "en väldigt klar typ av funktionsmusik som används till dans" 
(Gunnarsson, 2007 s. 50). Det finns många tips om hur trallaren kan göra för att lära sig 
och många av dem går ut på att trallaren ska lyssna mycket på olika instrumentalister: 
 

Rösten är mer lik ett instrument när man trallar och man vinner därför 
mycket på att detaljstudera spelmän och deras spelsätt. Var extra 
uppmärksam på stråktekniken eftersom det är där man finner nyckeln till 
drivet, men se även till hur de varierar sig i rytmik, tonmaterial och 
utsmyckningar. När man trallar är det ytterst viktigt att man håller en stadig 
puls och att man lyckas skapa ett sväng och en energi som lyfter dansarna från 
golvet. I denna musik blir de rytmiska aspekterna mycket viktigare än de 
melodiska eller tolkande. Här finns det stora möjligheter till rytmvariationer. 
Välj ut ett par takter och se på hur många sätt de kan varieras och vilka 
effekter det får på "svänget". (Gunnarsson 2007 s. 50) 
 

Tidigare i arbetet har det nämnts att Gunnarsson lägger stor vikt vid att ha varierade 
trallstavelser, vilket blir tydligt vid genomläsning av trallavsnittet i hennes bok. Hon ger 
i boken många tips om hur trallstavelserna kan bli till hjälp i att driva musiken framåt 
och hon uppmuntrar till att experimentera med många olika stavelser och att försöka 
göra sig fri från invanda mönster. Genom att byta ut olika bokstäver och intressera sig 
för vilka effekter utbytet får kan nya sätt att utföra en trall upptäckas. Och andningen är 
minst lika viktig i det här. Författaren menar att även andningen kan användas som 
effekt. Hon skriver också om hur viktigt det är att pulsen aldrig stannar upp och att 
andningen därför bör anpassas till hur fraseringen ser ut, att det ibland kan vara 
nödvändigt att utesluta vissa toner för att få andningspauser och att trallaren bör vara 
väldigt uppmärksam på dansarna för att med hjälp av impulser från dem anpassa 
musiken, så den blir än mer dansant. Boken är alltså riktad till eleven eller någon annan 
person som strävar efter att tillägna sig trallen själv och inte direkt som något 
pedagogiskt material för läraren. Inte heller nämns det om författaren anser att 
trallningen i sig är till nytta för sångtekniken i övrigt. 
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2.4 Teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt att arbeta utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Jag har främst utgått från 
Säljö (2000). Säljö resonerar kring att ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv 
är det medel som bör användas för att förstå mänskligt lärande. Enligt honom innebär 
sociokulturellt perspektiv att vi människor, i samspel med andra, skapar strategier och 
redskap för att tillägna oss kunskaper och sedan också erinra oss dessa kunskaper. Vi lär 
oss i en social och kulturell kontext. Mediering är ett centralt begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet, som innebär att våra föreställningsvärldar och vårt 
tänkande växer fram ur och färgas av vår kultur och de intellektuella och fysiska 
redskap som finns inom kulturen. (Säljö, 2000) 
 
Enligt den sociokulturella teorin är alla i hög grad bidragande och deltagande till 
varandras lärande. Eleverna lär tillsammans med varandra och med läraren. De redskap 
som kommer till användning är många och väldigt varierande. De kan bestå av allt från 
tidigare erfarenheter hos lärare och elever, lärarnas val av metodik och pedagogik och 
saker som pennor och papper, målarfärg eller noter. När någon har gått igenom 
processen att lära sig något, så kan denna senare använda den kunskapen som redskap 
för att tillägna sig nya kunskaper (Säljö, 2000): 

 
I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg en speciell 
och teknisk betydelse. Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl 
språkliga(eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och som vi 
använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den. (Säljö, 2000 s. 20) 

 
Utvecklingszon är ännu ett viktigt sociokulturellt begrepp. Enligt Säljö (2000) finns fyra 
stadier av utvecklingszonen. I det första stadiet är den lärande obekant med redskapet 
och dess tillämpning. I det andra stadiet kan den lärande använda redskapet med hjälp 
av handledning från någon som redan behärskar det. I det tredje stadiet ökar den 
lärandes självständighet och förmåga att använda redskapet själv, den lärande kan 
avgöra när redskapet bör användas och behöver inte lika mycket handledning. I det 
fjärde och sista stadiet behärskar den lärande redskapet utan hjälp och vet hur det ska 
användas. (Säljö, 2000) 
 
Det sociokulturella perspektivet passar min studie bra då användandet av redskap är 
centralt och jag i arbetet försöker ta reda på om folksångpedagoger använder trallning 
som ett redskap i undervisningen. Exempel på redskap som kan användas för att hjälpa 
elever till nästa "utvecklingsstadie" i sångundervisning är övningar av olika slag, 
lärarens och elevens förmåga att upptäcka vad eleven behöver lära sig, noter, 
inspelningar och inspelningsapparater, ackompanjemangsinstrument, muskelminne, 
lärarens och elevens tidigare erfarenheter och kunskaper och deras sinnen(främst 
hörsel, känsel och syn) och mycket mer. Alla dessa exempel på redskap och fler än så, 
behövs för att lära sig tralla. När en person lärt sig bemästra trallen innebär det, enligt 
den sociokulturella teorin, att den sedan kan använda trallen som redskap för att lära sig 
andra saker, som exempelvis sångandning och taktkänsla, artikulation och flexibilitet i 
det sångbara omfånget. Dock är det inget som säger att trallen nödvändigtvis är bästa 
eller snabbaste sättet att lära sig dessa saker, men den blir ändå ett redskap för den som 
tillägnat sig den.  
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3 Metodologi och metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt val av metod. 
Här redogörs också för urvalet av informanter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
En kvalitativ intervju är den metod som tjänar mitt syfte bäst då jag vill få reda på hur 
informanterna tänker kring och använder sig av trall i undervisningen. Denna metod 
säkerställer att jag får mer detaljerade svar från informanterna eftersom frågorna inte 
kan besvaras med endast ja eller nej. Johansson och Svedner (2010) framhåller: 

 
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. Syftet med den 
kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 
möjligt. Då måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjligheter 
att ta upp allt hon har på hjärtat. (Johansson & Svedner, 2010 s. 35) 
 

Inte bara frågorna utan också intervjuarens kunskap och erfarenhet spelar stor roll vid 
en intervju. Ju större kunskap du har om hur en intervju bör göras desto bättre svar får 
du. Det finns en risk i att den som blir intervjuad svarar mer som den tror att den 
förväntas göra, istället för att beskriva det som faktiskt händer, men den risken finns 
förmodligen i alla former av undersökningar i vilka intervjupersonerna är medvetna om 
att en undersökning sker (Johansson & Svedner, 2010). 
 
Om den intervjuade kan få förtroende för den som intervjuar är chansen större att den 
vågar svara ärligt. En sida av den kvalitativa intervjun är nämligen det mellanmänskliga 
samspelet i intervjusituationen. Intervjun är en samverkan mellan två personer. Om 
intervjun blir en positiv upplevelse för den intervjuade blir denna mer benägen att 
berätta mer detaljerat. Den som intervjuar bör dessutom vara väl insatt i ämnet för att 
lättare förstå och ställa lämpliga följdfrågor (Kvale, 1997): 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad. Två personer talar 
om ett ämne som är av intresse för dem båda. Den därav resulterande 
intervjun kan sedan analyseras med hänsyn till antingen den livsvärld som 
beskrivs av personen eller den person som beskriver sin livsvärld. (Kvale, 
1997 s. 34) 
 

"Livsvärld. Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld 
och hennes relation till den." (Kvale, 1997 s. 34) Den intervjuade uppmuntras till att 
beskriva sin levda värld och den kvalitativa forskningsintervjun strävar efter att skildra 
och tolka essentiella ämnen i densamma. 
Att skildra och tolka dessa ämnen, så som den intervjuade faktiskt menar, blir lättare om 
den som intervjuar, som nämnts ovan, är insatt i ämnet. 
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3.2 Genomförande 

3.2.1 Inledning 

Jag har valt den kvalitativa forskningsintervjun som metod, då jag anser att den tjänar 
mitt syfte bäst. Jag intresserar mig för vad informanterna tänker kring det rådande 
temat och hur deras erfarenheter med det ser ut. Med hjälp av öppna frågor kan jag få 
reda på mer om informanternas livsvärld. Om jag valt att istället göra exempelvis 
observationer hade jag inte fått tillgång till informanternas tankar i samma mån och det 
är framförallt deras tankar, erfarenheter och åsikter kring ämnet jag intresserar mig för. 

3.2.2 Urval 

Jag har valt att intervjua tre sångpedagoger som samtliga jobbar med folkmusik. Alla tre 
har dessutom ett stort intresse för trall och använder den i både sitt eget musicerande 
och i undervisningen. Alla har utbildning från musikhögskolor. Jag försökte få till en 
variation när det gällde kön men den man jag kontaktade valde att inte vara med. Därför 
är alla de tre informanterna kvinnor. Alla tre är mer eller mindre uppvuxna med svensk 
folkmusik, men har senare gått lite olika vägar genom livet vad gäller utbildningar och 
musicerande. Exempelvis har de läst vid olika musikhögskolor allihop. Tillsammans 
anser jag att de visar upp en stor bredd i hur lärare i folksång arbetar med trall. 
 
Informant 1 
Informant 1 är i fyrtioårsåldern och har sin pedagogutbildning från en musikhögskola i 
Sverige 1997-2002. Innan detta gick hon flera olika utbildningar i folkmusik och 
musikvetenskap. Hon har jobbat som bland annat musik- och danspedagog i Malmö och 
Lund och som sångpedagog med inriktning mot svensk och irländsk folkmusik i 
Stockholm. Det händer också att hon håller i kortare kurser och jobbar som musiker, 
både i band och solo. Hon spelar dessutom fiol och är uppvuxen med folkmusik i 
omgivningen. 
 
Informant 2 
Informant 2 är i femtioårsåldern och utbildad på en Svensk musikhögskola, då på 
klassisk inriktning eftersom en inriktning för folkmusik inte hade startats än. Sedan 
länge jobbar hon på en folkhögskola och hon har hållit mängder med kortare kurser på 
olika folkmusikevenemang i Sverige och övriga norden. Dessutom har hon undervisat på 
en av Sveriges musikhögskolor under en period. Parallellt med detta har hon även 
jobbat som sångerska i såväl klassiska som folkliga sammanhang. Informant 2 är 
uppvuxen med fiolspelmän och trallare i familjen och har lyssnat mycket på dessa när 
hon lärt sig tralla. 
 
Informant 3 
Informant 3 är i fyrtioårsåldern och utbildad på en Svensk musikhögskola. Innan detta 
gick hon på folkhögskola där hon läste folklig vissång och senare på ett 
musikkonservatorium med samma inriktning. Hon har jobbat som musiklärare på låg- 
och mellanstadiet, sånglärare på gymnasieestet och i studieförbund. Hon jobbar för 
närvarande som folksångpedagog både på en svensk musikhögskola och på en 
folkhögskola.  
Även Informant 3 spelar fiol, bland annat i spelmanslag. 
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3.2.3 Datainsamlig 

Jag förberedde intervjuerna genom att skriva ner ett antal öppna frågor som jag ställde 
till alla informanter. Dessa frågor finns med som bilaga till arbetet. Till dessa skrev jag 
dessutom ner följdfrågor som ställdes om jag ville ha mer detaljerade svar. Det hände att 
informanterna svarade såpass utförligt att inga av de förberedda följdfrågorna 
behövdes. Utöver dessa nedskrivna frågor uppkom ibland frågor i stunden apropå vad 
informanten tagit upp. Dessa var alltså inte planerade innan utan en följd av något som 
nämnts under intervjun. 
 
Först tog jag kontakt med informanterna via e-post och där bestämde vi dag och tid för 
intervju. Sedan skedde intervjuerna på olika sätt beroende på var informanterna bodde. 
Två intervjuer skedde över Skype vilket innebar att vi kunde se varandra. Detta anser 
jag vara en stor fördel då jag kunnat dra nytta av att se deras kroppsspråk. Tolkningen 
av vad de beskriver kan därför bli riktigare. Den tredje intervjun gjordes på Karlstads 
Stadsbibliotek, där jag fick möjlighet att träffa informanten. 
 
Alla intervjuer spelades in för att senare transkriberas, men jag antecknade också under 
tiden för intervjuerna. Stämningen för intervjuerna var avslappnad och positiv och jag 
upplevde att informanterna gärna ville dela med sig. 

3.2.4 Bearbetning och analys 

Intervjuerna har jag bearbetat genom transkription. Jag skrev ned precis vad 
informanterna sade ord för ord och markerade om det blev pauser. Detta för att 
underlätta tolkningen av de skrivna meningarna. Intervjuerna spelades in på en mindre 
inspelningsapparat och lades sedan in i min dator. Med hjälp av ett program på datorn, 
vari jag hade möjlighet att ändra uppspelningshastigheten, kunde jag så korrekt som 
möjligt transkribera nämnda intervjuer. För att göra citaten mer lättlästa valde jag att 
plocka bort röstljud som "eh", "ah" och "hm". Efter detta har jag delat upp 
informanternas svar under olika teman som styrts dels av de frågor jag ställde, men 
också av de olika riktningar informanterna tog i sina svar. 

3.2.5 Etiska överväganden 

Vad gäller forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav på hur en intervju ska gå 
till för att vara etiskt riktig. I Vetenskapsrådet (2002) har jag läst om dessa krav och 
beskriver dem och hur jag brukat dem nedan. 
 
Det första kravet är informationskravet. Informanterna ska få upplysning om sina 
uppgifter i studien och vilka villkor som är aktuella i deltagandet. De ska få vetskap om 
att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst. Den information som ges informanterna skall inbegripa alla delar av studien som 
kan tänkas påverka deras deltagande. (vetenskapsrådet, 2002) Jag har innan 
intervjuerna låtit informanterna få ta del av studiens syfte och via E-post har jag delgivit 
dem ovanstående rättigheter. 
 
Samtyckeskravet är nästa krav på vetenskapsrådets (2002) lista. Detta går ut på att den 
som skriver arbetet måste inhämta samtycke från samtliga informanter. Om 
informanten är yngre än 15 år och undersökningen av känslig art bör samtycke även 
hämtas från informantens vårdnadshavare. (Vetenskapsrådet, 2002) Jag har med hjälp 
av e-post inhämtat samtycke från informanterna som är aktuella i denna studie. 
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Alla personuppgifter skall förvaras på så sätt att ingen obehörig kan få tillgång till dessa. 
Detta är vad konfidentialitetskravet går ut på. Samtliga informanter skall ges största 
möjliga konfidentialitet. (Vetenskapsrådet, 2002) Detta har jag försökt uppnå genom att 
vara försiktig med var jag lagt inspelningar av intervjuer och transkriptioner av dessa. 
Jag kommer dessutom att radera både inspelningar och transkriptioner vid 
färdigställandet av studien. I beskrivningen av informanterna ovan har jag tagit bort all 
information som skulle kunna avslöja informanternas identiteter. 
 
Nyttjandekravet är den sista huvudregeln i Vetenskapsrådet (2002) och handlar om att 
de insamlade uppgifterna, för studien, inte får lånas ut eller användas för icke-
vetenskapliga syften. Som nämnts ovan kommer inte någon sådan utlåning vara möjlig i 
detta fall eftersom jag raderar alla data vid studiens färdigställande. 
 
Utöver dessa regler har informanterna givits möjlighet att läsa och kommentera de delar 
av studien som de medverkat i, för att säkerställa att jag tolkat deras intervjusvar rätt. 
Detta gav dem dessutom större inblick i studien. 

3.2.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Jag anser att jag gjort en giltig undersökning. Jag påstår mig inte tillhandahålla några 
"sanningar", men det jag skriver är sakligt och går att lita på. Jag har gjort mitt absolut 
bästa, utifrån mina förkunskaper i intervjuteknik, att ta reda på hur tre 
folksångpedagoger tänker kring och använder sig av trall i undervisningen. 
Inspelningarna av intervjuerna har gjort att jag inte kunnat glömma något 
informanterna sagt. 
 
Intervjuarens skicklighet och erfarenhet spelar stor roll i intervjuerna (Kvale, 1997), 
men jag har inte någon stor erfarenhet av intervjuer sedan tidigare och detta kan 
eventuellt ha påverkat resultatet. Om någon mer erfaren intervjuare hade ställt frågorna 
hade den personen kanske kommit på fler följdfrågor exempelvis, men jag har förberett 
mig efter bästa förmåga, både i studiens ämne och i intervjuns upplägg och anser att de 
resultat jag fått fram genom intervjuerna är tillförlitliga. Kvale (1997) skriver också, som 
nämnts ovan att det är viktigt för den som intervjuar att vara kunnig inom området för 
intervjun. Eftersom jag har en förtrogenhet inom området, och informanterna är 
medvetna om detta, kan deras förtroende för mig öka, enligt min uppfattning. 
 
Jag känner till alla informanterna sedan tidigare, då alla vid någon tidpunkt har hållit i 
någon kurs jag medverkat i. Dock anser jag inte att det påverkade intervjukvalitén 
eftersom vårt förhållningssätt till varandra, vid tillfället för intervjun, var både 
professionellt och seriöst, enligt min uppfattning. En av intervjuerna blev förmodligen 
påverkad av att jag glömt frågeformuläret hemma och därför fick försöka komma ihåg 
intervjufrågorna under tiden för intervjun. Trots att jag efter en stund kom på alla 
frågorna förstår jag att hela episoden kan ha lett till en osäkerhet hos den intervjuade, 
men jag tycker att jag fick bra och detaljerade svar ändå. Jag anser att jag hade viss nytta 
av att ha känt informanterna sedan tidigare. Då vi redan kände varandra och jag var van 
vid deras respektive sätt att uttrycka sig, blev det lättare för mig att tolka deras svar vid 
intervjuerna och därmed att skriva resultatet. 
 
Hur pass representativa informanterna i denna studie är för "kollektivet" av lärare i 
folklig sång kan diskuteras. Jag har valt att intervjua folksånglärare som jag vet använder 



   
 

 20 

sig av trall i sin undervisning. Alla tre känner varandra och jag känner alla. Alla tre är 
intresserade av trall och introducerades för folkmusik i relativt ung ålder. Dock måste 
jag påpeka att "folkmusikvärlden" är ganska liten och generellt kan det sägas att "alla 
känner till alla". Det skulle vara svårt för mig att hitta en folksånglärare som jag inte 
redan kände till eftersom de är relativt få och jag har ett stort kontaktnät. Jag anser att 
de informanter jag valt att basera denna studie på, är bra representanter för 
"kollektivet" av lärare i folklig sång då de tillsammans visar en stor bredd i hur 
sångundervisning kan utformas. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. De teman som 
presenteras utgår dels från de frågor som ställdes under intervjun men också från de 
olika riktningar som informanterna tog i sina svar. 
 
I några av följande citat, ibland mitt i en pågående mening, börjar informanterna tala 
som om de talar med sina elever. De säger saker som de skulle sagt i sin lärarroll, för att 
exemplifiera och tydliggöra för mig som lyssnare. För att tydliggöra detta för eventuella 
läsare av denna studie valde jag därför att markera dessa ställen med citationstecken 
även inuti nämnda citat. 

4.1 Trall som musikaliskt uttryck 
Här redovisas för vad informanterna anser om trallen som musikaliskt uttryck, vad de 
anser att trallen tillför utöver vissången samt varför de valt att jobba med trall. 

4.1.1 Repertoarberikande 

En grundläggande aspekt informanterna lyfte fram i frågan om vad trallen tillför, är 
berikningen av repertoaren. Spelmansmusiken, den repertoar som framförallt är 
skriven för instrument, är mycket omfattande. Den är en av de absolut största delarna av 
svensk folkmusik och till den får en sångare bara tillgång om den lär sig att tralla: 

 
Jag tycker att det är det snabbaste och viktigaste sättet att hitta in i genren 
folkmusik. Man får tillgång till så oerhört mycket om man lär sig behärska 
dansmusik och får tillgång till den instrumentala musiken som är jättestor 
repertoarmässigt. (Informant 3) 
 

De låtar som finns att tillgå har en stor spännvidd. Allt från väldigt enkla, korta polskor 
med endast två delar till låtar med enorma omfång och svåra passager som kräver att 
musikern är mycket tekniskt kunnig, oavsett om denna spelar instrument eller sjunger. 
Dessutom finns det en stor lokal variation, med vissa typer av danslåtar i vissa delar av 
landet och andra typer i andra delar. 

4.1.2 Fri från text - fokus på musiken 

Något som alla informanter talade mycket om var hur skönt det kan vara att ibland helt 
enkelt slippa text i sitt musicerande. De upplever alla tre en större frihet i hur de kan 
uttrycka sig i melodierna när textfaktorn är borta. De talar om att rummet för 
improvisation och spontanitet blir rymligare och att det blir en större frihet i hur de kan 
tolka melodierna och svänget när de inte behöver lägga energi på att komma ihåg en 
text: 

 
Man kan vara fri, fast som alltid inom vissa ramar. Man måste ju veta hur 
svänget och tempot ska vara beroende på vilken stil en låt har eller vilken del 
av Sverige den kommer ifrån och hur den då ska framföras. Men inom det kan 
man sen vara ganska fri och tänja och bända och variera och ändra och leka 
med låten. Det ger upphov till en rätt stor frihet. Den friheten finns ju även i 
annan vokal musik fast den blir lite annorlunda här eftersom man leker så 
mycket med rytmer också och annat som man kanske inte gör på samma sätt i 
en vanlig visa. (Informant 1) 
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Det intryck informanterna ger är att för att uppleva denna frihet måste sångaren först 
förstå sig på genren dansmusik och bli såpass bekväm med trallen att trallstavelserna 
kommer av sig själv. Sångaren bör ha koll på vilken slags låt den trallar och vilken slags 
dans som dansas till denna låt och dessutom veta hur rösten skall användas för att få till 
önskat resultat. När trallaren har lärt sig detta kan den ta del av den frihet som kommer 
av att inte ha en text att förhålla sig till: 

 
Säg att jag sjunger en slängpolska till dans, då vill jag ju fortfarande att det ska 
låta slängpolska och då måste jag hålla mig inom slängpolskans rytmvärld. 
Men jag är ju fortfarande friare än om jag har en skriven text som jag ska 
sjunga, eftersom ett ord i sig har en inbyggd rytm. Det finns obetonade och 
betonade stavelser i ord som man måste förhålla sig till om man ska göra 
texten begriplig. Men i trall finns ju inte det utan jag kan lägga tre betonande 
stavelser efter varandra om jag tycker det är musikaliskt roligt. (Informant 2) 

4.1.3 Sociala faktorer 

Att trallen har en mängd sociala faktorer var något alla informanter nämnde och lade 
stor vikt vid. Framförallt Informant 3 talade varmt om att trallen var ett mycket bra sätt 
att komma in i den folkmusikaliska diskursen och det sociala livet kring denna. Med 
hjälp av trall kan en sångare bli mer jämställd med en instrumentalist, då de kan få 
tillgång till samma repertoar. Om en sångare förstår skillnaden mellan exempelvis vals 
och polska, som båda spelas i tretakt, blir det också lättare att ta del av spel- och 
dansvärlden: 

 
Att behärska det här med trall har varit en viktig grej för mig personligen på 
grund av den sociala biten. Man vill ju vara med och jamma, man vill vara med 
i gänget när alla sitter där och spelar och har roligt. Man kan spela 
tillsammans även om man inte spelar ett instrument utan använder rösten. 
Kan man behärska trall så är det lättare att förstå vad instrumentalisterna gör 
och då kan man härma och göra det med sitt eget instrument som man bär i 
halsen. Visst händer det att man även sjunger tillsammans på stämmor, men 
om man kan tralla så kan man vara med även om det är ett spelmanslag som 
sitter och spelar. (Informant 3) 
 

Både Informant 3 och 2 nämner att trallen är utmärkt att använda om det ska jobbas 
med stämsång och samsång. När det inte finns en text att gå efter blir det enligt dessa 
två lättare att lyssna in varandra. Eftersom fokus på klang, rytm och melodi blir större 
när texten utelämnas brukar Informant 2 välja att ha ett trall- och samsångsprojekt 
några veckor varje vår på sin arbetsplats: 

 
Att sjunga ihop sig på en koral eller på en visa med kvartstoner med mycket 
drillar och krusiduller är ganska avancerade saker, men att tralla en polska 
eller en vals tillsammans är enklare eftersom det är ganska vanligt idag. Om 
man har sett och hört folk som trallat så är det lite enklare att själv hitta 
utvecklande ensemblemöjligheter. (Informant 2) 
 

Något som också framkommer av intervjuerna är att informanterna upplever att 
undervisning i trall uppskattas väldigt mycket. De menar att många verkar tycka att trall 
är roligt vilket de märkt av den stora efterfrågan som finns på workshops och liknande 
med trall som huvudfokus. 
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Ett annat sätt att använda trall gav Informant 2 ett exempel på: 
 
Säg att du sjunger för en publik som inte är svensktalande. Då kan ju trallen, 
alltså musiken, vara nog så kommunikativ och kontaktskapande. (Informant 
2) 
 

En trall kräver inte att en person måste förstå språket för att kunna ta del av kulturen. 

4.1.4 "..lite skitigt också.." 

Enligt informanterna kan trallning framföras på en mängd olika sätt och menar att det 
inte är ovanligt att utövaren traktar efter att låta estetiskt tilltalande och lyssnarvänligt. 
Trallen kan göra sig mycket bra i olika konsertsammanhang, men alla tre informanter 
talar mycket om att trallens funktion är dansmusik i första hand och att fokus därför bör 
ligga på rytm, sväng och dansvänlighet. Informanterna strävar efter att uppmuntra 
publiken till att dansa mer än till att sitta stilla och lyssna: 

 
För mig får det gärna vara lite skitigt också. Om man nu går in på hur jag 
tycker att trall och spelmansmusik ska låta. Det får inte bli för tjusigt och 
tillrättalagt. Jag vill hellre att det svänger och är skitigt än att det är klockrent 
och polerat i kanten. Med trall så är det viktigt att ha med sig att det är erotisk 
musik. Trall syftar ju till att para ihop folk på dansgolvet.  
Tänk dig en natt på Ransäter loge framåt småtimmarna. Visst är många där för 
att bara dansa och ha trevligt men det är också många som är där för att ragga 
och det är det magiska i musiken som gör att de dansar. I musiken och dansen 
och allt det som sker måste det då finnas ett visst mått av erotik på något vis. 
Därför ser jag hellre den skitiga trallen med lite mer "go" än den sockerljuva 
söta. (Informant 1) 
 

Informant 1 skiljer dessutom lite på sångare och trallare. Hon menar att en god sångare 
ibland kan vara en ganska tråkig trallare om personen inte har "fattat drivet". "Man har 
inte fattat vart det ska bära. Om man inte kan dansa det själv och inte har förstått drivet 
och pulsen så spelar det ingen roll om man sjunger skitsnyggt för det blir ändå inte 
riktigt bra." (Informant 1) En trallare blir, i det är sammanhanget, någon som trallar just 
till dans och väljer ljud och sväng därefter medan en sångare kanske trallar på konsert 
och gör andra ljudval. Både Informant 3 och 2 nämner liknande saker. Båda är väldigt 
noga med att trallen skall vara rolig att dansa till och Informant 3 menar, precis som 
Informant 1, att utövaren i trallen inte behöver tänka så mycket på att det ska låta 
snyggt utan att fokus ska ligga på svänget. 

4.1.5 Sammanfattning 

På frågan om trallen som ett musikaliskt uttryck och vad den tillför utöver vissången, 
svarade informanterna att den repertoar en sångare får tillgång till genom trallen är 
mycket viktig för genrekunskapen. De anser även att musikern får en större frihet i sitt 
musicerande då det inte finns någon text att ta hänsyn till. Trallen är en snabb väg in i 
folkmusikgenren då den gör det möjligt att musicera, inte bara med andra sångare utan 
även med instrumentalister. Trallen gör det möjligt för människor att musicera 
tillsammans utan att behöva lära in texter först och den fungerar utmärkt som 
samsjungningsövning. Trallens huvudfokus ligger i att skapa musik som andra 
människor känner för att dansa till, därför bör trallaren rikta in sig mer på att skapa 
sväng än på att låta vackert. 
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4.2 Tralla för att öva sångteknik 
På frågan om trallning utvecklar sångtekniken hos en person svarar informanterna 
jakande, men det verkade inte som att alla informanter hade reflekterat medvetet kring 
detta innan tillfället för intervjun. Ändå hade alla förslag på olika övningsområden 
trallning skulle kunna användas i och det är dessa områden som presenteras i detta 
avsnitt. 

4.2.1 Det sångbara omfånget 

"Det sångbara omfånget" är namnet Informant 2 har för alla de toner som ligger mellan 
den högsta och den lägsta tonen en person kan sjunga, en persons ambitus. Detta 
omfång kan ökas med hjälp av övning: 

 
Man kan använda trallen till exempel för att utöka det som jag kallar det 
sångbara omfånget. Man kan också använda den för att komma ur sin 
trygghetszon. "Ja men jag vill sjunga lågt." "Ja okej, då gör vi det, men sen kan 
vi prova hur det känns att kanske höja låten ett tonsteg, eller kanske ett och 
ett halvt?" Detta kan man ju göra med alla låtar men med trallen så slipper 
man tänka på text eller kvartstoner och drillar. (Informant 2) 
 
Om man får vara ett instrument och slutar tänka på att det måste låta vackert, 
eller vad man brukar sträva efter, så kan man hitta saker i rösten. Genom att 
man fokuserar på annat, till exempel dans eller flöde och driv och så vidare, så 
kan man kanske plötsligt sjunga högre eller lägre än man vågade innan. 
(Informant 3) 
 

Som nämnts ovan är spelmansrepertoaren väldigt stor och mångfacetterad. Det finns allt 
från mycket enkla låtar med små tonomfång till sådana som kräver många timmar, ja till 
och med dagar, av övning för att klara av. Tack vare detta tar utmaningarna aldrig slut. 
Oavsett vilken nivå en sångare är på finns det alltid låtar som kan användas för att 
utveckla rösten.  
 
Olika röstljud fungerar olika bra beroende på var i det sångbara omfånget en sångare 
befinner sig. Om det ska sjungas väldigt höga toner kan vissa bokstäver göra det lättare 
att komma upp och andra kan göra det svårare. I en låt med text finns det ingen 
möjlighet att själv välja röstljud vilket kan leda till att vissa partier i låten blir svårare att 
utföra: 

 
Om en vismelodi har några höjdtoner som känns jobbiga så kan det vara för 
att de tonerna sjungs på ett visst ord som innehåller någon konsonant eller 
vokal eller kombination av språkljud som gör det extra svårt att hoppa upp 
och ta den där tonen, men i en trallmelodi då väljer man ju vilka stavelser man 
vill och då kan det bli lättare att nå höjdtonerna. (Informant 1) 
 

Trallen kan alltså vara bra att använda vid tillfällen då det sångbara omfånget skall 
utvidgas eftersom röstljuden är helt anpassningsbara. Eftersom omfånget i låtarna 
ibland är stort och kan växla snabbt mellan väldigt höga och väldigt låga toner finns det 
gott om chanser till att öva upp rörligheten och flexibiliteten i rösten. Genom att tralla 
låtar med stora omfång kan även tonsäkerheten övas upp.  
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4.2.2 Andning 

Informanterna talar om att till skillnad från många instrument behöver en sångare 
andas ibland, men många låtar inom spelmansmusiken är inte anpassade efter detta. 
Alltså måste en trallare hitta sätt att andas på, som inte innebär att det blir långa 
uppehåll i melodierna. Musiken måste fortsätta trots andning. Detta ställer ganska höga 
krav på en effektiv andningsteknik och att trallaren utvecklar vissa knep för att behålla 
drivet och hur dessa knep ser ut är olika från person till person. Informant 2 talar en del 
om att ha en "musikalisk bindning mellan två fraser". I hennes undervisning berättar 
hon om vad som händer om man andas för ofta eftersom hennes erfarenhet säger att det 
är ett vanligt problem. Hon menar att trallaren bör följa de musikaliska fraserna så gott 
det går och aldrig andas mitt i en fras. Om trallaren upptäcker att detta är omöjligt måste 
den hitta ett sätt att andas på som gör att låtens puls aldrig upphör. Det kan exempelvis 
vara att hoppa över att sjunga en ton och andas i stället, men i första hand bör trallaren 
försöka tralla hela fraserna utan att andas. Om en person jobbar med trall och 
därigenom lär sig att hålla långa fraser utan att andas kan den sedan använda den 
kunskapen i övrig sång. Informant 1 berättar om samma sak, men hon använder 
dessutom andningen som en musikalisk effekt ibland: 

 
Det här med att öva var man andas och hur man andas och hur länge man 
håller en fras är ju väldigt viktigt i trallen. Ibland måste man hitta en massa 
konstiga ställen man kan andas på. Sånt gör jag mycket, hittar ställen, tekniker 
och sätt att andas så att andningen blir en percussivt kul grej. Egentligen är 
det bara för att man behöver andas men beroende på hur man gör så kan man 
använda andningen som lite effekter. Speciellt om man behöver andas på 
ställen där man egentligen inte borde. (Informant 1) 

4.2.3 Taktkänsla och stöd 

Trallen är ett utmärkt verktyg för att öva upp sin takt-, puls- och rytmkänsla. Också här 
erbjuder spelmansmusiken ett mycket stort utbud av låtar med olika svårighetsgrader, 
taktarter och rytmvariationer. En nybörjare kan, med hjälp av enklare låtar med tydligt 
markerad takt, få bättre känsla för puls och olika taktarter: 

 
Jag tycker att det är mycket lättare att använda trallen som hjälpmedel för att 
hjälpa studenter att närma sig det här med rytmik. Med dansen som 
utgångspunkt, det vill säga att pulsen inte varieras under låtens gång, det 
skapar ett rytmiskt förlopp som är lättare att komma åt. Som student är det 
lättare att få en upplevelse av rytm och såna saker om du jobbar med trall. 
(Informant 2) 
 

En mer avancerad trallare kan fördjupa sig i alla de lokala rytmvariationer som finns i 
olika delar av Sverige. Densamma kan öva på att verkligen göra trallen svängig och 
dansant: 

 
Jag brukar säga att det inte spelar så stor roll om man sjunger snyggt eller inte. 
Det viktigaste är att det svänger och att man håller tempot och har ett driv. 
Sen om man råkar slira lite på någon ton så är det okej men man får aldrig 
tappa pulsen eller svänget. (Informant 1) 
 

Trallen kan användas för att öva upp det som Informant 3 kallar "riktning" och "flöde" 
och som Informant 1 kallar "driv" eller "sväng". Det går ut på att trallen skall ha en 
intensitet som driver dansarna framåt i dansriktningen. Till grund för detta ligger en av 
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de viktigaste sångtekniska delarna, nämligen det som många kallar stödet. En hälsosam 
sångteknik innebär att sångaren har god kontroll på sitt stöd. Stödet inbegriper alla de 
muskler som behöver aktiveras vid sång, till exempel diafragman, musklerna mellan 
revbenen och bukmuskulaturen. Ett bra stöd innebär att sångaren har lärt sig att 
aktivera alla dessa muskler lagom mycket när de sjunger och att slappna av i dem när 
det behövs. Driv eller flöde kommer som en följd av detta stöd. Informant 1 brukar 
därför ibland använda trall för att få en elev med svagt stöd att aktivera stödet mer: 

 
Om det är någon som har dåligt driv så är det perfekt med trall eller om det är 
nån som inte använder stödet tillräckligt och är lite vek så kan man använda 
det. Det ger drag, attityd och lite driv om det är någon som behöver lite skjuts 
framåt. (Informant 1) 

4.2.4 Släppa hämningar och spänningar 

Varje persons röst är unik vilket brukar leda till att sångrösten också kopplas samman 
med personen som den bor i. Detta kan leda till att en sångare inte riktigt vågar ta ut 
svängarna i sin sång, då sångaren kan bli rädd för hur den ska uppfattas som person om 
den sjunger annorlunda mot hur den brukar. Trallen blir då lite mer tillåtande. 
Informanterna talar om att eftersom trallen går ut på att musiken har en funktion som 
dansmusik och framförallt skall vara dansant kan sångaren unna sig att släppa 
eventuella tankar om att den måste sjunga vackert: 

 
Just att man kan komma bort från den vanliga sången gör att man kan se sig 
själv mer som ett instrument. Jag tror att det finns en stor frihet i det. Annars 
kan man ha mycket fördomar och förutfattade meningar om hur man vill att 
det ska låta så man sätter lite käppar i hjulet för sig själv, men när man trallar 
så kan man få lov att låta på sätt som inte vanligtvis förknippas med att det är 
vackert och sådär, man blir mer ett instrument och jag tror det kan föra med 
sig bra saker sångtekniskt också om man släpper lite på prestationskraven. 
(Informant 3) 
 

Även Informant 1 anser att rösten kan betraktas som ett instrument vid trall: 
 
Vokal musik och dansmusik det är som två olika saker för mig. Att tralla är så 
annorlunda från att sjunga vanliga visor, så det blir nästan som att man 
faktiskt spelar ett annat instrument, som att "jag är sångerska men jag spelar 
fiol också". Jag är sångerska men jag trallar också. (Informant 1) 
 

Informanterna talar om att när dansmusik skall framföras akustiskt behöver rösten nå 
ut över dansarnas sorlande röster och skrapande fötter. För att nå ut krävs det av 
sångaren att den anpassar sin sångteknik därefter. Många väljer då att lägga låtarna i 
relativt höga lägen och att spetsa till rösterna lite, genom att höja struphuvudet och 
kanske lägga på en liten nasalitet. Detta ljud anses kanske mindre estetiskt tilltalande i 
andra sammanhang men i trallen är det fritt fram. Detta är en del av den frihet som 
nämnts tidigare. En frihet som innebär att trallaren kan experimentera med klanger och 
röstljud, utan att någon reagerar på det som något negativt, om det tillför sväng till 
dansmusiken. 

4.2.5 Sammanfattning 

På frågan om trallen utvecklar sångtekniken svarar informanterna att trallningen kan ge 
större kunskaper inom många sångtekniska områden. Genom att sjunga låtar med 
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gradvis ökande tonomfång kan en sångare öka sitt eget sångbara omfång och 
flexibiliteten i rösten kan tillta genom att sjunga låtar som innehåller stora 
intervallhopp. Andningstekniken blir även den tränad då trallning kräver god kontroll 
av andningen. Detta i sig leder till att trallaren tränar sångstödet. Att trallaren har god 
takt- och rytmkänsla är av stor betydelse eftersom dansvänligheten och svänget härrör 
från detta och spelmansrepertoaren erbjuder låtar med rik variation som kan hjälpa till 
att stegvis öva upp även detta. Eftersom en trallare fokuserar på dansvänligheten så kan 
denna släppa eventuella krav på att låta vackert och därmed unna sig att experimentera 
med rösten. Detta leder till bättre kontroll av den egna rösten och trallaren kan tillägna 
sig sångteknik på ett mer fördomsfritt och nyfiket sätt. 

4.3 Trall i undervisningen 
I detta kapitel redogörs dels för informanternas motiv till att använda trallen i 
undervisningen, dels för hur de använder den. 

4.3.1 Därför ska vi tralla! 

Att trallen skulle vara en del av undervisningen i svensk folksång var en självklarhet för 
alla tre informanter. Den första av anledningarna är att trallen är en naturlig del av 
folksångsgenren, och att utelämna den skulle innebära ett förbiseende av en av genrens 
viktiga delar: 

 
Jag håller på med svensk folkmusik och där ingår trall. Det är på samma sätt 
med kulning. Varför använder jag det? Jo för att det ingår i vokal folkmusik.  
Jag tror att från början tänkte jag bara att trall var en del av det folkliga 
sångsättet, men sen har jag sett vilka pedagogiska fördelar det finns med att 
använda trall, likaväl som det finns pedagogiska fördelar med kulning, koraler 
eller ballader. (Informant 2) 
 
Det är en så viktig del av genren att det vore hädiskt att utelämna det. Jag 
tycker att trallen i sig är ett stort kapitel i folksången, som förtjänar en egen 
upphöjd plats. Jag använder trallen som en egen genre för att lära mig själv 
och andra dansmusik av olika slag. Det känns som en viktig del av 
folkmusiktårtan. (Informant 3) 
 

Informant 3 menar även att det inte bara är låtarna som traderas inom folkmusiken utan 
även utlärningssätten. Hon upplever att hon bland annat använder trallen i sin 
sångundervisning för att hennes lärare i sin tur gjorde det. Trallundervisningen gick på 
sätt och vis i arv till henne: 

 
Det är nog en mängd olika faktorer som bidragit till hur jag använder trallen i 
undervisningen nu, men den största delen är nog hur jag själv har blivit 
undervisad under alla år. Generellt bygger undervisning i folksång på 
gehörsundervisning och trallen har alltid funnits med där. Alla lärare jag har 
haft har använt trall på något sätt, så jag har säkert anammat det jag lärt och 
sedan fört det vidare. (Informant 3) 
 

Under intervjuerna visar sig ännu en anledning till att informanterna väljer att jobba 
med trall i undervisningen. Alla tre finner stor glädje i att tralla, framförallt i att tralla till 
dans, och de vill föra denna glädje vidare: 
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Man ska som lärare ge en palett av allt vad folkmusiken har att ge och ibland 
kan trallen vara bra om en elev behöver lite skjuts eller lösa upp spänningar. 
Annars är det för att jag tycker det är kul att tralla och jag vill visa på bredden 
i den folkliga sången. (Informant 1) 
 
Jag tycker ju att det är väldigt roligt att tralla till dans solo, själv, och det är 
någonting som jag vill förmedla till mina elever. Att få ett helt dansgolv i 
rörelse bara med hjälp av rösten är en så himla häftig grej! (Informant 3) 
 

Sen är det inte alltid informanterna själva som bestämmer. Alla lär dessutom ut trall på 
begäran från personer som är nyfikna på och intresserade av trallning. Informanterna 
menar att det finns en stor efterfrågan på kurser i trall: 

 
Ibland har det faktiskt varit så, och ganska ofta på senare år, att folk kommer 
till mig specifikt för att de vill ta trallektioner. Man hör av sig till mig för att 
man vet att jag har jobbat med det på ett lite djupare plan. Jag blir även anlitad 
för att hålla trallkurser, för att folk efterfrågar det. (Informant 1) 
 

Informanterna menar också att de använder trallen på grund av dess förmåga att 
utveckla sångtekniken, som nämnts ovan. 

4.3.2 Att lära ut trall 

För att lära sina elever tralla har informanterna diverse verktyg som de använder i sin 
undervisning. Ett verktyg som de alla använder i hög grad är gehörsundervisning. 
Antingen sjunger de själva och låter eleverna härma eller så får eleverna i uppgift att 
lyssna på inspelningar av andra traditionsbärare och härma dessa. Över lag består 
utlärningen till störst del av förevisning och imitation. "Jag förebildar och sen trallar vi 
tillsammans." (Informant 3) Informanterna menar också att det är vanligt 
förekommande att de, antingen innan eller efter att de lärt ut en låt, berättar om låtens 
ursprung och historia. De berättar hur olika låttyper skiljer sig åt, vad som gör en vals 
till en vals och en schottis till en schottis, samt talar om varför låtarna har olika karaktär 
beroende på var i landet de kommer ifrån: 

 
Först lär jag ut själva melodin och trallstavelserna. Om vi utgår från att det 
finns några i gruppen som aldrig har trallat förut så blir alltid utgångspunkten 
"Härma mina trallstavelser." Sjunger jag jam så ska de sjunga jam och så 
förklarar jag varför senare. Jag brukar dessutom se till att alltid hålla den 
tonart vi började i för det gagnar muskelminnet. Jag sjunger före och så 
härmar de och till slut kan alla låten, som oftast är en bodapolska, sen kan vi 
börja peta på detaljer. Jag förklarar varför jag valt de stavelser vi använder 
(Stavelserna är ett försök att härma stråkmönster som spelmän har när de 
spelar fiol. Stavelserna illustrerar skillnaden mellan betonade och 
accentuerade, korta och långa stråk.). Så pratar vi lite om olika 
polskekaraktärer, som jämn polska kontra ojämn. Vi undersöker hur 
bodapolskan är uppbyggd och kommer fram till att det är en ojämn 
åttondelspolska med obetonad etta och accentuerad tvåa. När vi pratat en 
massa teori så måste vi känna lite på låten igen. Vi provar att tralla den först 
som en bodapolska ska vara och sen känner vi på hur det känns med betonad 
etta eller trea istället eller kollar skilladen mellan en tvåa som bara kommer 
för tidigt och en tvåa som dessutom är accentuerad. (Informant 2) 
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Informant 1s sätt att lära ut trall är ganska likt både Informant 2 och 3, alla tre använder 
sig mest av gehörsundervisning och exemplifierar hur trall kan och bör låta med hjälp av 
äldre traditionsinspelningar och uppteckningar, men arbetssättet skiljer sig lite på det 
viset att Informant 1 jobbar mer för att hela tiden förnya sig i sitt val av trallstavelser. 
Informant 1 använder sig dessutom i högre grad av kroppsspråk i sin undervisning: 

 
Jag personligen ser aldrig musik som noter, det jag ser är figurer eller klanger 
eller något annat. När jag lär ut en låt från början så börjar jag ju med melodin 
och då brukar jag hjälpa till och visa med händerna eller så berättar jag "och 
nu kommer den här solfjädern och sen hoppar vi ner här" alltså lite 
blomsterspråk. Att man visar med gester att nu kommer andrareprisen, så 
man har en chans i början att se de där figurerna framför sig. Så håller jag på 
så tills låten sitter. Sen så brukar jag ofta testa att dansa till det man sjunger så 
de fattar vad det handlar om och prata mycket om sväng och spänning i 
fraseringen. Jag förklarar att låten aldrig får bli stillastående eller svänget i 
t.ex. en polska inte ska falla in i backbeat. Oftast tar jag en sväng och pratar om 
trallstavelser och vilka effekter olika stavelser får. Speciellt om man har en 
tendens att fastna i gamla hjulspår, där man nästan bara sjunger på samma 
stavelser då brukar jag bryta upp och tvinga dem att ta andra ljud och testa 
nya effekter. Jag brukar också prata om melodiska och rytmiska variationer 
för jag tycker det blir så tråkigt om man bara sjunger samma melodi likadant 
fem gånger på raken. Det blir så tråkigt att dansa också om det inte händer 
något. När man har jobbat med allt det där så kan man börja med det som är 
lite mer diffust och svårt, som drillar eller klanger eller att göra effekter av 
andningen. (Informant 1) 
 

Alla informanter talar om vikten av att lyssna på traditionsinspelningar och leta låtar i 
gamla notböcker och de låter detta ingå i undervisningen. Alla tre ger ibland i uppgift till 
sina elever att gå hem och lyssna på en instrumentalist och kopiera dennes spelsätt med 
rösten. "Och där ligger ju blåsinstrumenten närmare eftersom man har andningen 
gemensamt. En flöjtist är på så vis lättare att härma än en fiolspelman." (Informant 1) 
Informant 1 menar också att det kan vara kul att leta upp nytt eller skriva eget 
låtmaterial som ingen annan trallar och på så vis bygga upp en egen repertoar. 
Gemensamt för alla informanter är att de helst står upp när de undervisar i trall. Dels för 
att hållning, andning och över lag hela sångtekniken blir bättre av att stå upp och dels 
menar de att trallen sitter ihop med dansen och att trallaren därför får lättare att tralla 
dansant om denne står upp. Dessutom blir det, enligt Informant 1, tydligare för eleverna 
om de kan se på lärarens kropp hur svänget ska vara. 

4.3.3 Sammanfattning 

Samtliga informanter beskrev trallen som en stor del i genren folkmusik och därmed 
viktig att ha med i undervisningen. Alla tre är själva väldigt förtjusta i att tralla och vill 
föra den förtjusningen vidare. Det finns dessutom en stor efterfrågan på trallkurser. De 
sångtekniska fördelarna med trall gör också att informatorerna anser den vara ett 
viktigt verktyg i undervisningen.  
Informanterna använder sig i första hand av tradering på lektionerna och är ganska lika 
i hur de lägger upp undervisningen. De förebildar mycket och föreläser om olika låttyper 
och deras historik.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till den forskning som presenterats 
tidigare och det teoretiska perspektivet. Jag presenterar även egna reflektioner och 
slutsatser samt diskuterar arbetets betydelse och fortsatt forskning inom området. 

5.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras betydelsefulla aspekter som framkommit i resultatet i relation 
till tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet. 

5.1.1 Trall i undervisningen 

von Wachenfeldt (2015) har visat att det finns en tradition inom folkmusikgenren i 
frågan om hur pedagogerna lär ut nya låtar. Tradering är den metod som de allra flesta 
folkmusikpedagoger använder sig av, detta gäller även informanterna i denna studie. 
Trallen har alltså inte genererat andra sätt att undervisa än de gängse inom genren. När 
informanterna talar om sin undervisning framkommer det att de för vidare 
traderingstraditionen på så vis att de använder sig mycket av den i sin undervisning. 
Genom interaktionen med eleverna för informanterna inte bara vidare en vokalgenre 
och en specifik sångteknik utan också en uppsättning idéer, värderingar och kunskaper 
som ingår i folkmusikens kultur, en kunskapstradering. Informanterna är själva mycket 
intresserade av och förtjusta i att tralla och tralla till dans. Denna förtjusning önskar de 
föra vidare. Som nämnts ovan är det då inte bara låtar som traderas utan även kulturen 
runt om, vilket ligger i linje med von Wachenfeldt (2015). Han har funnit ut att tradering 
inom folkmusikfältet inte berör endast vidarebefordran av musik och interpretatoriska 
uttryck, "utan även överföring av värderingar och konventioner, samt historiska och 
biografiska kunskaper". (von Wachenfeldt, 2015, s. 104) 

 

Detta ligger även i linje med Säljös (2000) tankar. Säljö skriver om att 
kunskapstradering sker oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Oavsett om 
lärandet är avsiktligt eller inte. För människan är lärande en naturlig och behövlig del av 
alla verksamheter vi deltar i. "Människor kan inte undgå att lära: frågan är snarare vad 
vi lär oss i olika situationer" (Säljö, 2000, s. 47) 
 
Trallning är en mycket betydelsefull del av folkmusiken för informanterna som deltagit i 
denna studie. Genom att lära trall får sångare tillgång till mer än folkvisorna. En sångare 
som dessutom är trallare kan få tillgång till precis hela folkmusikgenrens sång- och 
spelmanstradition, enligt informanterna. Om denna sångare skulle känna för att riktigt 
förkovra sig finns det nästan inga gränser för mängden låtar och versioner av låtar som 
är tillgängliga. Detta gör trallen till en värdefull del i folksångundervisningen och är en 
av anledningarna till att informanterna väljer att lära ut trall. 
 
Många personer tycker att det är roligt och intressant att tralla och efterfrågan på kurser 
i trall är stor, något som informanterna känt verkningarna av och som styrks av Åkesson 
(2007). Hon skriver om att de instrumentala sätten att använda rösten har kommit mer i 
fokus bland utövare och publik. Följden blir att ju fler som intresserar sig för trall och 
talar med andra personer om det, desto fler kommer att vilja lära sig. Detta stämmer 
överens med vad Säljö (2000) skriver. Han menar att individen blir delaktig i kunskaper 
och färdigheter genom kommunikation. Genom att höra vad andra talar om och hur de 
föreställer sig världen blir individen medveten om vad som är intressant. (Säljö, 2000) 



   
 

 31 

Ju fler som intresserar sig för trall och talar om den med andra personer, desto mer 
sprider den sig. Genom kommunikation blir fler personer delaktiga i kunskaper gällande 
trall.  

5.1.1 Trall som musikaliskt uttryck 

Informanterna var alla noga med att poängtera vilka sociala faktorer trallning har. Alla 
informanter upplever att ett bra sätt att komma in i folkmusikkulturen är att lära sig 
tralla eftersom trallaren får tillgång till inte bara den vokala delen av genren folkmusik 
utan även den instrumentala. Genom att bli mer insatt i genren kan trallaren ta större 
del i gemenskapen och i gemenskapen lära sig nya saker. Detta ligger i linje med 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) Med sociokulturella resurser syftar Säljö 
på de fysiska och intellektuella förutsättningar en person besitter och som densamma 
kan använda sig av för att utvecklas. Trallen ger tillgång till hela den stora 
spelmanstraditionen och djupare kunskap om och i hela folkmusikgenrens traditioner. 
Därmed har trallen förutsättningar för att bli en sociokulturell resurs. 
 
Vid trall använder, de informanter jag intervjuat, rösten som ett instrument. De söker, 
inte bara vokala utan även instrumentala förebilder och härmar dessa med rösten. Detta 
är ett område i vilket denna studies resultat stämmer överens med Åkessons (2007). 
Åkesson nämner att det finns ett närmande mellan instrumental och vokal folkmusik, 
som innebär att trallare lyssnar på spelmän och inspireras av allt från sväng och driv till 
artikulation och stråkteknik. Att se sin röst som ett instrument verkar hjälpa trallare att 
bli mer bekväma med att experimentera med och utforska sina röster (Åkesson, 2007). 
Något som framgick tydligt var att alla informanter såg sig ha en stor frihet i trallen. De 
ansåg sig friare i sina tolkningar av melodier när de inte hade någon text att ta hänsyn 
till. Friheten innebär även att trallaren inte omges av samma krav på att låta vackert 
som en vanlig sångare eftersom trallen i första hand ska vara dansmusik och fokus ligger 
på att få till ett bra sväng. Informanterna menar att det är tack vare den friheten 
trallaren kan utforska hela sin röstkapacitet och experimentera med klanger och ljud på 
sätt som kanske skulle kännas pinsamt i vanliga visor. När Åkesson (2007) beskriver de 
iakttagelser hon gjort i sina intervjuer stämmer de bra överens med denna studies 
resultat. Hon menar att ett flertal utövare av trall jobbar med att utforska hela sitt 
röstregister. "Från grovt till ljust, från sång till viskningar, grymtningar och andra ljud. 
Därigenom bryter de mot de vanligaste förväntningarna på kvinnliga röster." (Åkesson, 
2007, s. 249) 

 

Dock är de inte helt fria. Enligt studiens resultat finns fortfarande ramar att hålla sig 
inom. Musiken ska gå att dansa till och därför måste trallaren anpassa trallen efter det. 
Dessutom anser informanterna att trallaren inte är helt fri i sina val av trallstavelser 
eftersom stavelserna måste bidra till danslåtens sväng. Detta stämmer överens med 
Sundberg (1991), där han undersöker vilka stavelser olika musiker använder vid 
spontantextad sång. Sundberg kommer fram till att stavelsevalen framförallt är styrda 
av det musikaliska sammanhanget. Ljuden ska framhäva musikaliska händelser. "Det 
finns naturligtvis flera stavelser som kan användas för en ton som slutar med 
mikropaus, men det finns ännu flera som absolut inte duger". (Sundberg, 1991, s. 172). 
Precis som Sundberg skriver om i sin artikel, pekar denna studie på att det finns en stor 
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frihet i vilka stavelser en trallare kan välja att använda, men trallaren är inte helt fri. 
Stavelsevalen styrs till viss del av det musikaliska sammanhanget. 
 
Informanterna hade olika sätt att välja stavelser och i grunden baserades valen på deras 
personliga smak. Gemensamt för alla informanter var dock att de hade som mål att göra 
musiken dansbar och framhäva melodierna och dess många egenheter. Johansson 
(2007)skriver i sin resultatanalys om att hennes fyra observerade trallare hanterade 
valet av trallstavelser på olika sätt, utifrån sin egen smak och konstaterade att även om 
trallarna hade olika sätt att välja trallstavelser resulterade det ändå i att alla trallade 
mycket dansvänlig musik. Jag kan konstatera detsamma. Alla informanter som deltagit i 
studien är framstående trallare fast de har olika sätt att välja trallstavelser på. Alla 
lyssnar också mycket på traditionsinspelningar av både instrumentalister och vokalister 
och detta är ett väldigt vanligt, och oftast uppskattat sätt att lära in nya stilar eller låtar. 
Saarela-Portin (2010) skriver sin uppsats om hur en person kan lära sig att tralla och 
skriver om vikten av att lyssna på arkivinspelningar. Enligt henne har 
arkivinspelningarna en betydande roll i utövarnas tolkning av musiken. (Saarela-Portin, 
2010) Denna uppfattning verkar, av denna studies resultat att döma, stämma överens 
med vad andra trallare tycker om arkivinspelningar. 

5.1.2 Sångpedagogiska fördelar 

Enligt Säljö (2000) innebär sociokulturellt perspektiv att människan lär sig i en social 
och kulturell kontext. Vi skapar tillvägagångssätt och redskap för att förvärva kunskaper 
och sätt att minnas dessa kunskaper genom att samspela med andra människor. Inom 
det sociokulturella perspektivet talas det mycket om just användningen av hjälpmedel 
och redskap och studiens resultat visar att trallen kan användas som redskap för att 
uppnå fördjupade kunskaper inom olika sångtekniska områden, men också inom hela 
folkmusikgenren.  
 
Något som också framgår i studien är att den enorma repertoar med spelmansmusik 
som finns tillgänglig spelar stor roll för den sångtekniska utvecklingen. Det finns 
danslåtar för alla, oavsett vilken nivå personerna är på sångmässigt och oavsett vad de 
vill öva på. Alla låtar kan tjäna som redskap för att öva sångteknik. Om en person vill 
bredda sitt sångbara omfång kan denna välja att exempelvis sjunga låtar med gravis 
ökande tonomfång. Vill samma person bli bättre på att känna hur pulsen ska vara i en 
polska kan den sjunga en låt som har tydligt markerade taktslag och anser personen 
dessutom att den behöver öva på att andas mer sällan passar det utmärkt att sjunga en 
danslåt med långa fraser. Danslåtarna blir, som nämnt ovan, till redskap i enlighet med 
Säljös tankar om appropriering. "Appropriering innebär att man tillägnar sig ett 
intellektuellt redskap eller lär sig behärska ett fysiskt redskap i den bemärkelsen att 
man kan använda det för vissa syften och i vissa situationer" (Säljö, 2000, s. 152). 
 
Samma områden som kan övas upp med hjälp av trall kan också övas upp med hjälp av 
vanliga visor, men trallen lämpar sig bättre i många fall just för att det inte finns något 
textmoment. Avsaknaden av text var något som nämndes väldigt många gånger i 
intervjuerna som något rent positivt. I och med att det inte finns någon text som 
sångaren måste anstränga sig för att komma ihåg kan den lära sig låtarna snabbare. 
Detta leder till att sångaren snabbare kan använda sig av låten på olika sätt. Tralla till 
dans, öva sångteknik eller öva stämsång med några medsångare. 
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Studien har visat att informanterna anser att trallen kan vara ett mycket bra redskap för 
att uppnå utvecklad sångteknik och de använder den aktivt som sådant. Dock är det inte 
som redskap de använder den i första hand. Faktiskt framstår tillfällena för när trallen 
används som just redskap för att uppnå förbättrad sångteknik, som relativt få. 
Framförallt använder informanterna trallen för att lära ut låtar och förmedla delar av 
spelmansrepertoaren, för att visa de lokala skillnader som finns i landet och mest av allt 
använder de trall för att lära sina elever tralla till dans. 

5.2 Egna reflektioner 
Under tiden studien pågått har jag blivit överraskad flera gånger. Jag hade tidigare inte 
tänkt på hur vanligt det är att folkmusikpedagogerna, antingen före eller efter att de lärt 
ut en låt, hållit små föreläsningar. Föreläsningarna har kunnat handla om allt från hur en 
trallare borde välja trallstavelser till låtens historik och geografiska tillhörighet. Detta 
leder till att eleverna är ganska inaktiva under lektionen. Pedagogen föreläser och 
eleverna lyssnar eller pedagogen förevisar och eleverna härmar. Innan jag läste von 
Wachenfeldts (2015) hade jag inte riktigt reflekterat över detta. Nu tror jag att jag själv 
kommer att ändra mitt undervisningssätt en del just för att eleverna ska få vara mer 
aktiva. 
 
Det verkar också som att undervisningssättet inte skiljer sig särskilt mycket mellan olika 
instrument. Den mesta folkmusikundervisningen sker via gehörsundervisning och 
folkmusikpedagoger använder sig av detta i hög grad även om de undervisar i andra 
genrer. 
 
Jag anser att det är intressant hur de olika informanterna väljer trallstavelser. De har 
olika teorier om hur valen ska gå till, men alla tre är enligt mig mycket skickliga trallare 
som med bravur för dansgolven framför sig med sina röster. Alla är eftertraktade som 
kursledare i trall trots sina olikheter. Därför verkar det inte ha alltför stor betydelse hur 
valet av stavelser sker, så länge resultatet blir dansant. 
 
Att trallen kan vara en väg in i folkmusikgemenskapen var något som jag inte tänkt på 
inför denna studie, men när alla informanter omnämnde dessa sociala faktorer som 
mycket betydande blev jag påmind om hur det var när jag själv just började med svensk 
folkmusik. Jag kände igen mig mycket i deras beskrivningar av hur trallen kan hjälpa 
personer att tillägna sig den svenska folkmusikkulturen, för jag har själv suttit på 
spelmansstämmor och jammat och funnit gemenskap genom trallen. Därför anser jag att 
trall kan vara bra att använda i ensembler och körer som samsångs- och lära-känna-
övning och för att öka genrekunskapen vad gäller folkmusik. 
 
Det som jag ansåg vara av störst vikt med genomförandet av denna studie var att få reda 
på om informanterna använde sig av trallning som redskap för att uppnå en förbättrad 
sångteknik hos sina elever. Jag hade en vag misstanke om att så inte var fallet, men blev 
glatt överraskad då det visade sig att de tvärtom använde sig av trall en hel del som 
redskap i undervisningen. Främst verkade de anse att trallen var bra att använda på 
grund av dess avsaknad av text. Jag fick många tips på hur trallen skulle kunna användas 
och kommer med glädje att utforska dem och experimentera med dem i min egen 
undervisning. Jag kommer att leta upp låtar som kan passa för många olika sorters 
sångövningar. Ska vi öva pulskänsla? Då tar vi en låt med väldigt tydlig puls. Öva 
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artikulation och andning? Då kan det passa bra med en snabb låt med långa fraser. Ja i 
princip oavsett vad som behöver övas på finns det bra verktyg att hämta i trallen. 

5.3 Arbetets betydelse 
För min egen del har detta arbete gett mig större insikt i hur folksångpedagoger faktiskt 
tänker kring trall och hur de använder den i undervisningen. Jag har kunnat jämföra 
detta med mina egna tankar om ämnet och jag tror att den jämförelsen kommer att visa 
sig i mitt framtida värv som sångpedagog.  
 
Jag anser att detta arbete är av betydelse för forskningen inom folklig sång eftersom det 
inte finns någon tidigare forskning som behandlar ämnet trall i undervisningen. Därför 
hoppas jag att detta arbete kan visa praktiska exempel på hur trallen kan användas som 
redskap och inspirera andra pedagoger att själva fundera kring hur de skulle kunna 
använda trallen för att jobba med sångteknik. 

5.4 Fortsatt forskning 
Det finns i princip bara en vetenskaplig studie som behandlar folkmusikundervisningens 
arbetsmetoder och pedagogiska förhållningssätt och den handlar om 
instrumentalundervisningen. Ingen har forskat om Folksångmetodik eller 
folksångspedagogik. Därför finns många obesvarade frågor som skulle behöva utforskas. 
Jag anser att mer djupgående forskning inom denna studies huvudtema, trall i 
undervisningen, är mycket välkommen och behövlig. Forskning inom folksångsmetodik 
över lag vore efterlängtad. Ett sådant material kunde vara till stor nytta för framtida 
Lärarstudenter med eller utan inriktning mot folkmusik.  
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Bilaga 1 

Ljudexempel 
 
1. Arnström, Per Johan, CD-bilaga, Tralla, sulla eller låte på kjafte, spår 3  
 
2. Gunnarsson, Ulrika, Trall, Giga(2009), spår 9  
 
3. Laa, Levor, CD-bilaga, Tralla, sulla eller låte på kjafte, spår 1 
  
4. Larsson, Anders., Trallaren, Nordic tradition(2011), spår 1 
 
5. Martinsson, Martin, CD-bilaga, Tralla, sulla eller låte på kjafte, spår 8  
 
6. Olsson, Måns, https://open.spotify.com/track/58OI4zc1VwcBToMi6p6CIZ 
 
7. Röjås, Maria, Silverringar små och stora, Nordic tradition(2006), spår 18  
 
8. Skeie, Anna, CD-bilaga, Tralla, sulla eller låte på kjafte, spår 6 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
1. Hur ser du på trallen som musikaliskt intryck? 
2. Ser du några fördelar, t.ex. av sångteknisk art, med trallen? 
3. Hur ser du på trallen som eventuellt redskap i undervisningen? Kan du ge ett 

praktiskt exempel? 
4. Kan du beskriva en undervisningssituation med trall? 
5. Hur har du valt att jobba med trall i undervisningen som du gör? 


