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Abstrakt 
Svensk titel: Folkmusikens betydelse i grundskolan 

English title: The Effect of Folk Music in Primary School 

Nyckelord: Folkmusik, skola, musikundervisning, musik, kultur 

 

I möten mellan folk från olika delar av världen kan det vara lätt att låta fördomar komma 

i vägen och tro att mötet mellan dessa folk kommer att bli svårt på grund av språkliga 

hinder och kulturella olikheter. När nyanlända barn fick chansen att möta ett midsommar-

firande för första gången kunde de känna igen sig i den svenska kulturen, och intressant 

är hur mycket barn, ungdomar, skola och lärare vet om folkmusik. Uppsatsen syftar till 

att undersöka hur några musiklärare i grundskolan, årskurs 7-9, använder folkmusik i 

egen musikundervisning. Studien bygger på kvalitativa intervjuer gjorda med fyra mu-

siklärare från olika delar av en större stad i Sverige, som sedan analyserats. Resultat visar 

att det finns en osäkerhet kring begreppet folkmusik i Sverige. Det visar sig i att lärarna 

har svårt att definiera begreppet folkmusik, vilket också gör att folkmusiken inte medvetet 

används i undervisningen. Lektionerna där folkmusik används påverkas av hur mycket 

eleverna bär med sig hemifrån och det blir tydligt att det finns en skillnad mellan elever 

med utländsk härkomst och svensk härkomst då eleverna med utländsk härkomst har en 

mer säker och levande relation till sin folkmusik. 
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1. Inledning 

Denna studie behandlar hur musiklärare använder sig av folkmusik i undervisningen. 

Folkmusik kan vara en stor del av det kulturarv som många av skolans elever bär med sig 

och identifierar sig med, därför är det viktigt att diskutera hur musikpedagogiken förhåller 

sig till detta. 

 

Skolan där jag arbetar ligger i ett område som är blandat med kulturer från hela världen. 

Skolan rymmer även en verksamhet som jobbar med nyanlända elever som flyttat till 

Sverige av olika anledningar. Denna verksamhet kallas för CFL (Centrum för flerspråkigt 

lärande) och det var CFL som ställde frågan om de kunde få stöd att arrangera midsom-

marfirandet för de nyanlända eleverna. Midsommarfirandet med dessa elever gav mig 

många nya funderingar över folkmusikens påverkan på eleverna och hur de så lätt kunde 

delta i denna för dem nya aktivitet.  

 

Sommaren 2016 skulle 60 nyinkomna flyktingbarn från olika delar av världen och i åld-

rarna 10-14 år få möta svensk kultur för första gången. De skulle få uppleva midsommar-

firande med tillhörande musik och dans. På ett stort fält ute i skogen hade det satts upp 

en midsommarstång, samlats ihop ett band med instrument som är typiska för midsom-

marfirandet såsom dragspel, fiol och gitarr. Dessutom hade en dansinstruktör kontaktats, 

vilket gjorde att det verkligen gick att få en känsla av midsommar med tillhörande dans. 

Det fanns dock en osäkerhet på hur barnen, som inte hade en aning vad som väntade dem, 

skulle reagera på kulturupplevelsen. Barnen ställde upp sig på den stora gräsytan i en ring 

runt midsommarstången, tog varandra i hand, betraktade oss, lyssnade och tog in allt det 

nya som hände. Direkt när musiken kom igång satte de igång och dansa, sjunga och 

skratta, från början till slut. De hoppade som grodor, de agerade raketer och sjöng om 

karusellen som ska gå till kvällen som om de gjort detta många gånger förut.  

 

När sommarlovet var slut mötte jag mina nya sjuor och för att lära känna dem fick de 

beskriva vad de tyckte om för musik och om de utövade musik på något sätt. Resultatet 

blev väldigt intressant, då det kom fram att flera av eleverna både lyssnade på folkmusik, 

utövade folkmusik i form av dans och spel, samt att de hade folkdräkter hemma som de 

använde. Alla var inte lika aktiva, men lyssnade ändå på folkmusik eller musik som in-

nehöll folkmusik. Av de elever med svensk kulturell bakgrund som går i sjuan svarade 



  

4 

ingen att de lyssnade på folkmusik eller var aktiva på något sätt, vilket är intressant då 

Sverige enligt mig, har en levande folkmusikkultur. Efter att ha reflekterat över elevernas 

berättelser om vad de lyssnar på och utövar för typ av musik, växte sig intresset ännu 

större kring folkmusik och innebörden av dess form. Detta gäller även funderingar kring 

dess funktion i skolan och hur vuxna och barn ser på folkmusik.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur musiklärare i grundskolan, årskurs 7-9, använder 

folkmusik i sin musikundervisning. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Hur ser musiklärare på folkmusik? 

2. Vilken roll spelar elevernas kulturella bakgrund i arbetet med folkmusik enligt 

musiklärarna? 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning att beskriva folkmusikens roll i skolan för att 

sedan beskriva den ur ett historiskt perspektiv genom att presentera den från att vara ljud 

i ett lantbrukarsamhälle till att bli en egen genre ställd mot konstmusik och popmusik. 

Avslutningsvis presenteras hur den kulturella mångfalden historiskt har påverkat svensk 

folkmusik. 

 

Meningen med detta kapitel är att öka förståelsen för varför folkmusiken kan ha förmågan 

att fungera som en brygga mellan olika kulturer, som med sitt avstånd ligger långt från 

varann. En betydande forskare i folkmusik är Jan Ling (1943-2013). Han var professor i 

musikvetenskap vid Göteborgs Universitet och han beskriver folkmusiken ur ett historiskt 

perspektiv i Europas musikhistoria - Folkmusiken 1730 - 1980 (1989). Enligt honom in-

nebär folkmusik den musik som spelades i bondesamhällena och som hade rötter i både 

arbete och fasta seder och hur den genom tiderna blandats med populär- och konstmusik 

(s. 1). Ling (1989) beskriver också hur folkmusiken uppstått och varför den knyter sam-

man de olika kulturerna genom likheter i vardagen som till exempel skördesånger som 

fanns i alla bondesamhällen i Europa (Ling 1989, s. 43). 

 
Fram till ca 1600 var Europa ett bondeland med relativt få större städer. Men så börjar en ny 

befolkningsstruktur tona fram, där städerna blir allt större och dominerande på landsbygdens be-

kostnad. Stadskulturen kom därmed att bli alltmer dominerande samtidigt som den assimilerade 

mycket av landsbygdens kulturella traditioner. Vi har kunnat följa förändringen inom både sång, 

spel och dans (Ling 1989, s. 273). 
 

Förutsättningarna för hur folk kom i kontakt med sång, spel och dans förändrades. Genom 

att studera hur folkmusiken såg ut innan landsbygden blev assimilerad går det att anta hur 

ljudmiljön lät i de flesta av Europas bondesamhällen.  

 

2.1 Folkmusiken i skolan 

Det går att koppla folkmusikens funktion till det centra innehållet i Läroplan för grund-

skolan 2011 under rubriken syfte står det att: 

 
genom undervisning i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, 
kulturella och historiska sammanhang. (Lgr 11 2016 s. 149) 
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Även i det centrala innehållet i årskurs 7-9 under Musikens sammanhang och funktioner 

går det att koppla folkmusiken till genom att eleverna skall arbeta med: 

 
[…] ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Mu-
sikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus 
på etnicitet och kön. (Lgr 11 2016 s. 152) 

 

I sista stycket under musikens sammanhang och funktioner står det att eleverna skall ar-

beta med folkmusik: 
 

[…] konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika 
genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. (Lgr 11 2016 s. 
152) 

 
2.2 Musiken på landsbygden 

Under 1800-talet skedde en större urbanisering där många människor flyttade in till stä-

derna från landsbygden, vilket förändrade nationers kulturella bas i grunden. Det blev då 

viktigt för länder och i synnerhet för små länder att hävda sig på olika sätt för att skapa 

en typ av gemenskap. I detta sammanhang fick folkmusiken en viktig roll, då det fanns 

ett behov för människorna som nu levde i städerna att identifiera sig med sitt ursprung 

och landets gamla traditioner. Det som var självklart förut genom att de till exempel sjöng 

skördevisor under en viss tid varje år, eller fick ljud ur vissa av sina verktyg var inte lika 

självklart längre. I städerna fanns inte denna typ av ljudmiljö. Vilket gjorde att det växte 

fram ett intresse för landsbygdens musik. Folkmusiken blev dock många gånger reviderad 

med uppblandning av konstmusik och även senare populärmusik (Ling 1989, s. 15-16). 

Musiken på landsbygden var dock inte nedtecknad då den från generation till generation 

lärdes via gehör, så för att kunna lära sig musiken och bevara den skickades insamlare ut 

som skulle skriva ner hur musiken på landsbygden lät. Detta gjorde dels för att bevara de 

gamla traditionerna och dels för att bidra till att stärka den nationella identiteten under 

1700-1800-talet. Detta var en del av det som kom att kallas nationalismen och som gjorde 

att antingen landsdelar eller hela länder skulle komma att få sin egen typ av musik, som 

stärkte delen av landet eller landets identitet. 

 

2.3 Insamling av landsbygdens musik 

Ett exempel på insamlare är Arvid August Afzelius (1785-1871) som främst var ute och 

samlade in örter på landsbygden, men som på kvällarna samlade in visor. Han spelade för 
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de värdar han bodde hos under sina vandringar och fick även möjligheten att spela med 

de som bodde där, vilket gjorde att han på så sätt kunde utöka sitt förråd av nedtecknade 

visor. Han nedtecknade visorna genom att först delta på sin piccolaflöjt när en lokal mu-

siker uppträdde, för att sedan skriva ner visorna i notform. I balladforskaren Bengt R. 

Jonssons (1930-2008) Svensk balladtradition citeras Afzelius om hur han gick tillväga 

när han nedtecknade visorna han fick höra. 

 
[…] icke allenast mitt örtförråd, utan äfven, då jag om kvällarna tog härbärge i ett torp eller bond-

stuga och där sjöng för husets ungdom en och annan gammal riddarvisa, blevfo husets hjon för-

troligare, och min vinst blef alltid någon ny visa, af husets döttrar sjungen, den jag genast nedskref; 

och med tillhjälp av en liten piccolaflöjt upptecknade jag dess melodi. Så uppväxte tillslut min 

samling af visor och forntidsägner. (Jonsson 1967, s. 402) 

 

Afzelius var inte ensam om detta tillvägagångssätt i Europa, det fanns ett antal insamlare 

som vandrade omkring och nedtecknade visor och spelade ihop med lokala musiker (Ling 

1989, s. 9). Mycket av landsbygdens musikskatt har tyvärr dock gått förlorad genom att 

den inte nedtecknats, men genom dessa insamlare har alla fall en del av musikskatten 

bevarats. 

 

2.4 Ljudmiljöns likheter i Europa 

På landsbygden fanns det många sorters ljud så som redskapens ljud, kommunikations-

rop, sånger med olika innebörd och rytmer, dessa ljud utgjorde tillsammans en ljudmiljö. 

Behoven av redskap, vall-signaler och arbetssånger har sett likadana ut över hela Europa 

med vissa variationer. Redskapens funktion för musiken har varit att de har åstadkommit 

olika slags ljud, vilket har blivit del av både dans och musik. Skördesång är ett bra exem-

pel på arbetssång som knyter ihop kulturerna runt om i Europa, då den sett ungefär lika 

dan ut oavsett vart du kommer från. De kanske inte lät exakt likadant eller hade samma 

språk, men de byggde på samma grund vilket Ling med att ”Skördearbetets speciella visor 

med sina fräna och skarpa klang uppfattades allmänt som ett äldre hedniskt skikt av visor” 

(Ling 1989, s. 43). På både den Iberiska halvön och i Östeuropa har skördevisorna doku-

menterats, men även i de länder där det inte går att visa på att det funnits skördevisor 

antas de ha använts då som Ling beskriver (Ling 1989, s. 43). 
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I en del länder finns inga belägg för en mer ritualiserad användnings av sång, dans eller spel vid 

skörden. Men i alla sammanhang vid skörd har det förekommit sång, dans och spel. Det var en 

nödvändig förströelse i ett hårt arbete… (Ling 1989 s. 43). 

 

I Sverige och alpländer som i till exempel Schweiz har vallsången haft en mer betydande 

roll kulturellt än skördesångerna och det är vallsången som visas upp vid både nationella 

och internationella tillställningar för att markera landets kulturella identitet. Vallsången i 

Sverige kallas för kulning och det finns tydliga paralleller med alpländernas joddling. 

Vallsångens i Sverige utövas dock mest av få entusiaster i hembygdsföreningar runt om 

i landet, som tycker det är viktigt att bevara den gamla kulturen. Den har dock precis som 

joddlingen en särskilt viktig funktion, då den intresserar turister (Ling 1989 s. 37-38). 

 

Musiken i bondesamhället har en historia där det går att följa instrumentens uppkomst 

från förhistoriska herdekulturer, men även från antikens Egypten och Grekland till ara-

biska kulturer. Några av instrumenten som har uppkommit från dessa kulturer är flöjter, 

rörbladsinstrument, säckpipor, horn och stränginstrument (NE 1991, s. 475). 

 

2.5 Folkmusik som begrepp – svår att definiera 

Meningen är inte här att definiera begreppet folkmusik, däremot är det av vikt att få en 

förståelse för de olika synsätten på begreppet folkmusik. Nationalencyklopedin, sjätte 

bandet (1991) definition av folkmusik är följande: 
 

folkmusik, musik med rötter i det gamla bondesamhället, som blandats med städernas populär- 

och konstmusik. Termen folkmusik myntades i flera europeiska länder i slutet av 1700-talet av 

insamlare och utgivare av visor, instrumentallåtar och arbetsrop (NE 1991 s. 474). 
 

Ling definierar folkmusiken följande: 

 
 Med ”folkmusik”, ”folkvisa”, ”folkdans”, kommer jag således i det följande att avse i första 

 hand landsbygdens gehörsmässiga trakterande musik. (Ling 1989 s. 1) 

 

Enligt både NE och Ling har det gjorts flera försök att definiera folkmusiken som en 

genre, det har varit svår eftersom folkmusiken dels smälter in i städernas musik som 

konstmusik och populärmusik, men även då den rör sig över stora delar av världen, vilket 

gör att den skiljer sig åt länder mellan. Skulle det göras en definition av folkmusiken som 
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en genre skulle flera delar av folkmusiken riskera att försvinna då den bygger på en bland-

ning av kulturer, musikstilar, instrument och sånger (Ling 1989 s. 1); (NE 1991, s. 474-

475). 

 

NE berättar att det finns fyra olika kriterier som legat som grund i försöken att avgränsa 

folkmusiken. Den skulle då bli definierad genom att den bland annat måste vara gehörs-

bunden, den skall vara skapad i ett kollektiv. Den skall även avvika i intonation, form och 

framförande. Det sista kriteriet som försökt avgränsa folkmusiken är att den saknar en 

teoretisk grund, vilket NE menar att detta är ”ett av många exempel på fördomar och 

myter”, då den följer en lagbundenhet som vilken annan musik som helst. Skillnaden är 

att folkmusiken inte nedtecknats på samma sätt som annan musik (NE 1991, s. 474-475). 

 

Författarna Dan Lundberg och Gunnar Ternhag (Lundberg & Ternhag 2005) anser också 

folkmusik är ett svårdefinierat begrepp så till den grad att de i sin bok Folkmusik i Sverige 

väljer att inte definiera den: 

 
 För denna bok avstår vi från att definiera begreppet, utan tillåter oss att pendla mellan de  

 nämnda ytterligheterna - som ofta sker i överblickar över folkmusikens historia (Lundberg & 

 Ternhag 2005, s. 14).   

 

Lundberg och Ternhag är tydliga i sin åsikt att de tycker att det är fel att ställa folkmusik 

och konstmusik mot varann, då de istället mer är av åsikten att folkmusiken har kommit 

att bli en del av populärmusiken (Lundberg & Ternhag 2005, s. 14-15).  

 

KG Johansson (Johansson 2017), professor i rockmusik vid musikhögskolan i Piteå ser 

på begreppet folkmusik från en annan synvinkel. Johansson menar att folkmusiken är 

något som alla skall kunna vara delaktiga i, oavsett om du är deltagare eller åhörare. Vil-

ket även påverkar musikernas roll i folkmusiken (Johansson 2017, s. 98).  

 
Folkmusik är musik som spelas och sjungs av alla. Det finns ingen direkt skillnad mellan utövare 

och lyssnare - alla kan vara med och sjunga sångerna, klappa rytmerna, dansa danserna eller vad 

det nu kan vara. Formell utbildning finns inte (Johansson 2017, s. 98).  

 

Resultatet av detta synsätt blir då enligt Johansson att de musiker som är tränade eller 

utbildade snarare hamnar under begreppet populärmusik (Johansson 2017, s. 100). 
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2.6 Den historiska kulturella mångfalden i svensk folkmusik 

Folkmusikens utveckling har ur ett historiskt perspektiv varit beroende av kommunikat-

ionsmedel. När det bara gick att ta sig till ett ställe från ett annat antingen till fots eller 

med häst och vagn kunde det inom landets gränser vara lika ovanligt med någon ifrån till 

exempel Dalarna i Stockholm, precis som det många år senare var lika ovanligt med nå-

gon från de yttre delarna av Europa.  

 

Långt innan urbaniseringen skedde på 1800-talet hade det dock redan börjat flytta in folk 

från andra kulturer till städerna, som till exempel från Tyskland, Finland och Nederlän-

derna. Till följd av dessa inflyttningar påverkades inte samhället bara i former som hant-

verkskunskaper, utav även i form av kulturella influenser. Konstmusiken påverkades 

främst direkt av dessa kulturella influenser, men då folkmusiken kom i kontakt med 

konstmusiken blev även folkmusiken berörd av de internationella influenserna (Lundberg 

& Ternhag 2005, s. 141-143, NE 1991 s. 474). 

 

Idag finns det enligt Johansson en förlängning av folkmusiken som kallas för världsmu-

sik, denna musik kombinerar olika kulturers folkmusik i populärmusiken, som till exem-

pel de indiska influenserna som Beatles använde sig av på 60-talet eller som i hur Peps 

Persson använder Reggae i sin låt Oh boy (Johansson 2017, s. 104-105). 

 

Folkmusiken förekommer även i politiska sammanhang, både på den politiska vänstersi-

dan och på politiska högersidan. I Thomas von Wachenfeldts (von Wachenfeldts) dok-

torsavhandling Folkmusikalisk utbildning, förbildning och inbillning (2015) tas det upp 

att folkmusiken fick ny energi genom proggmusikvågen som tog fart 1970. Intresset för 

folkmusik riktades mot att den var till för folket och att den var lokal, men den blev sam-

tidigt en protest mot den allt mer växande kommersialiseringen av musik i världen. Det 

fanns dock ingen sammankoppling med spelmanslagen eller folkdräkterna, då dessa an-

sågs förkonstla folkets musik (von Wachenfeldts 2015, s. 75).  På den politiska högersi-

dan har folkmusiken förekommit vid olika tillfällen. Von Wachenfeldts tar upp att den 

svenska och nordiska folkmusiken används av nazismen både före och under andra 

världskriget. 

 
Uppfattningen om svensk och nordisk folkmusik som förvaltare av, och uttryck för en ger-

mansk hövisk, kärv och djärv folksjäl var en idé som ej endast odlades inom den svenska 
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folkmusikaliska sfären eller ens inom Sverige. I nazi-Tyskland skapade mytifieringen av 

den nordiska folkmusiken en öppning för svensk-tyskt musikaliskt utbyte, ofta i organisat-

ionen Nordische Gesellshafts regi (von Wachenfeldts 2015, s .9). 

 

På senare tid har folkmusik hamnat som en politisk diskussion i riksdagen, något som den 

amerikanska forskaren David Kaminsky (Kaminsky) tar upp genom en artikel i Indiana 

University Press, Keeping Sweden Swedish: Folk Music, Right-Wing Nationalism, and 

the immigration Debate (2012). Kaminsky tar upp debatten i Sveriges riksdag där ett po-

litiskt parti vill satsa på den svenska förindustriella folkkulturen på bekostnad av de mul-

tikulturella projekt som drivs av riksdagen. Syftet med att satsa på folkkulturen är att 

skydda och få nytt liv i den gamla svenska kulturen. Detta förslag har försatt folk inom 

folkmusiken och folkdansen i en situation där de måste ta ställning, för eller mot mång-

kultur vilket har lett till stora debatter inom folkkulturen. Det framkommer även i artikeln 

att det finns en osäkerhet bland de som har en etniskt svensk bakgrund kring sin kulturella 

tillhörighet och att osäkerheten blir mer tydligt genom att de möter människor med stark 

gemensam kultur (Kaminsky 2012, s. 81-86). 

 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Då folkmusik som begrepp förekommer i Läroplanen för grundskolan 2011, men inte 

finns definierat, består en del av den tidigare forskningen av definition av folkmusik.  Att 

definiera folkmusik kan vara en knepig uppgift, precis som många av forskarna också 

påpekar. Det finns till och med de som avstår från att definiera begreppet folkmusik 

(Lundberg & Ternhag 2005, s. 14). Det finns dock en gemensam nämnare i definitionen, 

att den i mycket smälter ihop med konstmusiken och populärmusiken, som den gärna 

annars ställs mot (Ling 1989, s. 1, NE 1991, s. 474 & Lundberg & Ternhag, 2005 s. 14). 

Johansson (2017) sticker dock ut genom hans åsikt att folkmusik skall vara något som 

alla kan vara delaktiga i, vilket innebär att han exkluderar utbildade och tränade musiker 

från folkmusiken då inte alla kan göra det som de gör (Johansson 2017, s. 98). Enligt NE 

finns det fyra kriterier, som NE dock är kritisk mot (NE 1991, s. 474-475), men där Ling 

stödjer delen i att folkmusik skall vara gehörsutlärd (Ling 1989, s. 1). För att kunna se 

likheter mellan de olika folkmusikkulturerna i Europa behöver folkmusiken ses ur ett 

historiskt perspektiv. Innan folkmusiken blev ett begrepp bestod den av olika ljudbilder 

från olika arbetsområden (NE 1991, s. 474). En ljudbild kan bestå av att någon kallade på 

korna med en sång, eller att arbetsverktygen användes i en puls eller rytm. Det innebär 
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att den kunde låta olika beroende på om den som utövade ljuden jobbade med kor, job-

bade på fältet eller uppe i bergen. Detta gör att ljudbilderna runt om i Europa kan antas 

ha låtit på ungefär samma sätt, förutsatt att lantbrukssamhälle jämförs med lantbrukar-

samhälle. När industrialiseringen började ta fart runt om i Europa på 17-1800-talet bör-

jade musiker ta sig runt och teckna ned ljudens melodier och göra dem till musik genom 

noter. I detta skedet fick musiken sin egna touch, påverkad av konstmusik för att öka 

sammanhållningen i landet. Länderna fick sin egna folkmusik (Ling 1989, s. 15-16). Det 

finns även en politisk syn på folkmusiken, från både den politiska vänstersidan och den 

politiska högersidan (Von Wachenfelts 2015 s. 9 & 75). Särskilt på senare tid har det visat 

sig att det finns en osäkerhet i Sverige kring den etniskt svenska folkkulturen, då den blir 

ställd mot kultur mot där de utövande är mer säkra i sin kultur. Detta kan leda till mot-

sättningar menar Kaminsky (2012, s. 81-86). 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras undersökningens metod och val. Först beskrivs vad en kvalita-

tiv intervju innebär och varför just den metoden används i uppsatsen. Fortsatt beskrivs de 

forskningsetiska aspekterna, därefter urvalet av informanter. Kapitlet avslutas med ge-

nomförande och analys av intervjuer. 

 

3.1 Kvalitativ intervju  

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar användes kvalitativa intervjuer som 

metod. I Göran Ahrne och Peter Svenssons bok Handbok i kvalitativa metoder förklarar 

de begreppet kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju bygger på intervjuer, observationer 

eller analyser som inte är utformade för att analyseras med statistiska metoder. De kan 

mer ses som insamling av mjuka data. Intervjuaren kan genom att under intervjun ändra 

på frågorna beroende på hur intervjun utvecklar sig, vilket kan leda till att intervjuaren 

kommer närmare både informanter och den miljön som informanterna jobbar i.   (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 9 & 15).  

 

3.2 Intervjuer 

Vid planeringen av intervjuerna bestämdes först vad för typ av intervjuform intervjuerna 

skulle ha för att sedan utforma en intervjumall efter frågeställningen och syftet. Efter att 

ha bestämt form på intervjuerna och frågor bestämdes vilka skolor som var relevanta och 

som intervjuerna skulle äga rum på. Urvalet av skolor baserades på vart i staden de låg 

och hur det etniska elevunderlaget såg ut. För att får kontakt med informanterna på re-

spektive skola kontaktades musiklärarnas förstelärare som förmedlade en kontakt. Innan 

intervjuerna skickades det ut ett missivbrev där det förklarades för informanterna vad som 

kommer hända under intervjun, hur lång tid intervjun kan komma att ta och vilka rättig-

heter som informanten har genom de fyra forskningsetiska reglerna (Vetenskapliga rådet 

2002, s. 7-10). Vid intervjutillfällena säkerställda att informanterna var medvetna om sina 

rättigheter. Därefter bestämdes träff med informanterna på deras hemskolor för att få ett 

så avslappnat klimat som möjligt. Innan intervjuerna ställdes frågan om det var okej att 

spela in intervjuerna med en smartphone, vilket samtliga informanter godkände. Efter de 

fyra intervjuerna transkriberades inspelningarna till text. 
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3.2.1. Etiska överväganden 

Intervjuerna har följt de fyra forskningsetiska reglerna från Vetenskapsrådet, Forsknings-

etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapliga rådet 

2002, s. 7-11). 

 

Innan intervjuerna har ett missivbrev (se bilaga B) skickats via mail där informanterna 

informerats om att intervjun är frivillig och att de har rätten att ej svara eller lämna inter-

vjun när de vill. Informanterna får inte heller utsättas för någon som helst press i något 

läge.  

 

Även vid intervjutillfället säkerställdes det att informanten kände till sina rättigheter för 

intervjun, genom att informanten åter läste missivbrevet 

 

3.2.2 Utformandet av intervjumall 

Intervjumallen består av åtta frågor (se bilaga A). Frågorna är utformade så att de först 

rör informanten och dess professionella roll, för att sedan gå över till att röra informantens 

elever och till sist skolan. Tanken med detta upplägg var att intervjuerna skulle vara upp-

delad i tre delar. I den första delen skulle läraren först få dela med sig om sin uppfattning 

om folkmusik och hur informanten ansåg sig använda sig av folkmusiken i sin undervis-

ning. Andra delen skulle informanten dela med sig av hur hen såg på elevernas uppfatt-

ning och erfarenhet kring folkmusik. Den tredje delen skulle behandla folkmusikens roll 

på skolorna. 

 

Intervjumallen är utformad för att informanten skall kunna utveckla sina tankar och fun-

deringar kring sin egen kunskap i så hög grad som möjligt. Därför är antalet frågor be-

gränsade till åtta frågor, med utrymme att utveckla varje enskild fråga (Ahrne & Svensson 

2015, s. 38) 

 

Under intervjuerna har fem intervjuregler respekterats: 
i. Intervjuaren ska lyssna på den som talar på ett tålmodigt och vänligt, men intel-

ligent och reflekterade sätt. 

 

ii. Intervjuaren ska inte framhäva någon form av auktoritet. 

 

iii. Intervjuaren ska inte ge råd eller moraliska förmaningar. 
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iv.  

v. Intervjuaren ska inte gräla/argumentera med den som talar. 

 

vi. Intervjuaren ska bara tala eller ställa frågor under särskilda förhållanden (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 37) 

 

3.2.3 Urval av informanter  

Urvalet av informanter skedde genom att välja ut en medelstor svensk stad och därefter 

fyra högstadieskolor som ihop har ett upptagningsområde som täcker de centrala delarna 

av staden. Valet av skolor är baserat på frågeställningarna, vilket har gjort att de skolor 

som erbjuder elever från skiftande kulturer har valts ut till studien. En av skolorna har en 

hög andel elever med utländsk etnicitet. Två av skolorna har en jämn fördelning av etniskt 

svenska elever och elever med utländsk etnicitet, samt en skola som har en hög andel med 

etniskt svenska elever.  

 

Därefter valdes en musiklärare per högstadieskola ut för att bli intervjuad. Kontakten med 

musiklärarna skedde genom musiklärarnas förstelärare i staden som förmedlade vidare 

kontakten ur på skolorna. När alla kontakter gjorts blev antalet lärare fyra stycken. Två 

manliga lärare med lång erfarenhet och två kvinnliga lärare med kort erfarenhet. 

Då intervjuerna är konfidentiella kommer lärarna att bli benämnda på följande sätt. Lärare 

1, 2, 3 och 4. Lärare 1 är en kvinna och jobbar på en skola med hög andel elever med 

utländsk etnicitet. Lärare 2 är en man som jobbar på en skola med blandade elever av 

etniskt svenska elever och elever av blandad etnisk bakgrund. Lärare 3 är en kvinna som 

jobbar på blandad skola. Lärare 4 är en man och jobbar på en skola med mestadels etniskt 

svenska elever. 

 

3.2.4 Genomförande och analys av intervjuer  

Innan intervjuerna gick av stapeln fick lärarna ett missivbrev (se bilaga B) som informe-

rade dem om vem intervjuaren är, syftet med intervjun, hur många frågor de kommer att 

få, samt hur lång tid intervjun förväntas ta. Vid intervjutillfället ställdes frågan om det var 

okej att spela in intervjun och de blev informerade om hur intervjun kommer att bli an-

vänd. För att dokumentera intervjun användes en app i intervjuarens smartphone som 

heter AVR PRO och som fungerade som en diktafon. Med AVR PRO kunde intervjun 

sparas ner som en mp3-fil och föra över den till datorn för transkribering (Ahrne & Svens-
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son 2015, s. 49-51). Vid transkriberingen användes datorprogrammet ExpressScribe, vil-

ket underlättade transkriberingen avsevärt både tidsmässigt och arbetsmässigt. I program-

met gick det att sänka uppspelningshastigheten till valfri hastighet, vilket gjorde att det 

gick att anpassa hastigheten till hur snabbt det gick att skriva. Det var även enkelt i pro-

grammet att stoppa och spola tillbaka om något var oklart. De fyra intervjuerna blev ned-

skrivna ordagrant, och transkriberingen tog ca 2 timmar per intervju. För att göra tran-

skriberingen så lättläst och tydlig som möjligt, avgränsades texten till att bara ta med 

betydande tal, vilket gjorde att funderingsljud eller tankeljud som till exempel hm eller 

eh blev exkluderade i skrift. Intervjuns text blev även förenklad genom att dialektala ord 

från trakten blev översätta till ord som inte bara invånare från staden förstår då dialekten 

inte är relevant för informationen i intervjun (Ahrne & Svensson 2015, s. 52-53).  
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas och presenteras resultat indelat under fyra rubriker där den första 

rubriken fokuserar på lärarnas syn på folkmusik. Den andra rubriken fokuserar på hur 

lärarna har uppfattat elevernas syn och erfarenhet på folkmusik och den tredje rubriken 

fokuserar på lärarna syn på folkmusikens betydelse för skolorna, och avslutningsvis en 

sammanfattning av resultat. 

 

4.1 Lärarnas syn på folkmusik 

Flera av Lärarna ansåg att folkmusik är knuten till en speciell kultur, där musiken används 

vid olika högtider, en av dessa förklarade även att folkmusik innebar ”traditionsburen 

musik som först och främst lärs ut via gehöret”. 

 

Lärare 1 såg främst folkmusik som låtar som hör ihop med olika högtider och utgick då 

ifrån svenska högtider. Lärare 1 berättade att det kunde handla om ”jullåtar och visor. 

Midsommar och påsklåtar kanske. Ja, sankta Lucia, små grodorna och vad har vi mer? 

Staffan var en stalledräng”. På frågan vad som gjorde dem till folkmusiklåtar blev svaret 

av lärare 1 att ”Jag tänker att de har varit med såpass länge. Det är ju en tradition att 

sjunga dem varje år och det har alltid varit så i alla år och då känns det som folkmusik”.  

 

Lärare 2 menade att folkmusik handlar mycket om festtillfällen, där alla är med och del-

tar, där alla kan sångerna, kan vara med på något instrument utan att vara särskilt kunnig 

på instrumentet, men som ändå deltar. Lärare 2 tar elever från Balkan som exempel och 

hur deras tradition går att jämföras med svensk folkmusik vid liknande fester: 
 […] så använder de ju musik som festtillfällen som bröllop och såna saker, när någon 

 fyller år. Då spelar de, dansar, sjunger och alla kan alla låtar, alla danser och alla texter. 

 Medan motsvarande fester i Sverige t.ex, inte alls handlar om folkmusik, möjligtvis i en 

 väldigt speciell krets. (Lärare 2) 
 

Med speciell krets menade lärare 2 spelmanslag som har traditionella instrument och som 

spelar på genretypiska instrument som till exempel nyckelharpa, fiol eller dragspel och 

som använder sig av folkdräkter. För att förklara hur det kan låta använder lärare 2 Orsa 

spelmän som exempel. 
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Både lärare 1 och 2 jobbar med folkmusik och då främst i samband med någon form av 

högtid såsom Lucia, julavslutning eller sommaravslutning, men att de annars inte jobbade 

med folkmusik i planerad form. Lärare 2 berättar att ”ja det får jag ju ändå säga att jag 

gör eftersom jag jobbar både med julavslutning och Lucia och sommaravslutning sen då 

kommer det ju en del låtar som jag då tänker är folkmusik”. Förutom att jobba med folk-

musiken under de olika högtiderna, berättar de att om det dyker upp en diskussion som 

handlar om elevernas kulturer så tar de chansen att utveckla diskussionen ihop med ele-

verna och de uppmuntrar till att eleverna reflekterar kring sin egen bakgrund.  

 

Lärare 4 svarade att han inte jobbar med renodlad folkmusik, men att när de jobbar med 

blues i årskurs åtta så talar de om arbetssånger, vilket han tycker att folkmusik är. De 

kommer då även in på bruksmusik från Afrika. Lärare 3 berättade att hon ännu inte jobbar 

med folkmusik ”just nu jobbar vi inte med folkmusik, men framöver kommer vi att jobba 

med ett tema där eleverna med annan kultur skall få influera andra”. När lärare 4 hade 

funderat en stund kring hur folkmusiken används i skolan tyckte han att han egentligen 

bara fingrat på folkmusiken och att det är när de jobbat med nationalsånger som de kom-

mit i kontakt med folkmusik. Avslutningsvis tyckte han att ”man borde jobba mer med 

folkmusik i de lägre åldrarna”.  

 

Under intervjuerna utvecklades tankarna om hur lärarna jobbar med folkmusiken under 

lektionerna och där lärarna berättar att det kan uppstå intressanta diskussioner kring folk-

musik, samt vilken funktion folkmusiken har i elevernas hemländer. Vilket ibland leder 

till att eleverna spelar upp sin musik för sina klasskompisar. Lärare 2 förklarar: 

 
Det är ofta i samband med musikredovisningar där de då kanske visat vilken musik som 

betyder för de själv. Då har de spelat upp låtar från sina hemländer där de spelar upp hur 

det kan låta på festliga tillfällen på kalas och vilka låtar det är de sjunger och spelar då och 

alla kan dem. Till skillnad från kanske många gånger här i Sverige då.  Att där är vi kanske 

lite sämre på att ha de här festskapande musikerna. vi kan Små grodorna där man typ dansar 

kring granen eller midsommarstångenlåtarna eller just det här Lucia och detta, men den här 

textskatten kanske vi inte har riktigt. (Lärare 2) 

 

4.2 Elevernas förhållande till folkmusik  

På alla skolorna hade lärarna märkt av en skillnad i reaktion på de elever som var mer 

vana vid folkmusik än som i Sverige då de flesta mer lyssnar på populärmusik. De som 
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inte var vana vid folkmusik reagerade med ointresse, medan de som har fått med sig folk-

musiken hemifrån reagerat mer positivt och ställt frågor och berättat om sin egen musik 

och hur de använder den. Detta har betytt att lärarna mer fått agera utifrån behovet och 

frågeställningarna som dyker upp hos eleverna. 

 

Lärare 1 jobbar på en skola med blandade kulturer och få etniskt svenska elever, vilket 

märks av inte bara på att det är en kulturell skillnad utan även en språklig. Eleverna har 

svårt att förstå innebörden av sångerna då språket i de gamla folkmusiklåtarna ibland kan 

vara något svåra vilket hon förklarar: 
 
 […] eftersom vi är en väldigt mångkulturell skola så har jag ju fått många frågor vad 

 vissa ord betyder i Lucialåtarna vilket inte är så himla lätt att förklara heller. Tex ”natten 

 går tunga fjät“, så ska man förklara det. För det  är ju ingenting man använder i dagens 

 språk. Så vi har ju diskuterat mycket kring det och vart det ursprungligen kommer ifrån 

 och vem lucia var, så det har ju blivit kringfrågor på det. (Lärare 1) 

 

När lärarna jobbar med folkmusik märker de ofta en positiv reaktion bland de elever som 

på något sätt är aktiva i eller har mött folkmusik förut. Eleverna känner en viss samhörig-

het med vad läraren presenterar och tycker att det är kul att jobba med. De svenska ele-

verna kan sångerna som de sjunger enbart vid högtiderna. Lärare 2 förklarar: 

 
Nej jag tror de är väldigt intresserade för att vi har ju väldigt spritt från olika länder i klas-

serna redan idag och alla känner ju igen sig. Även om de kanske inte känner igen just 

folkmusiken från någon annans land kanske, så känner de igen att vi har ju faktiskt något 

liknande och då tar de upp det också upp i diskussionerna efter och vi får höra exempel 

från andra länder och så det är intressant, det är inte alls svårt att få med att haka på eleverna 

och just från deras egna länder och få kunskap om. (Lärare 2) 

 

En faktor som kan visa att folkmusiken betyder mer för elever med utländsk bakgrund än 

etnisk svenska elever menar lärare 1 är att ”Man kan ju alltså höra när de går och lyssnar 

på den i korridoren eller i elevhallen när de är där”. Hon berättar att ibland på lektionerna 

när de skall sitta och jobba enskilt får eleverna själva välja musik i klassrummet, vilket 

hon utvecklar: 

 
 De får lov själva på lektionerna, vissa lektioner  att ibland lyssna på sin egen musik när de sitter 

och skriver. Där eleven själv får välja och där det ofta då spelas arabisk folkmusik eller spelas 
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asiatiskt. de har varit ganska många som har spelat och då blir det väldigt tydligt. För om  jag ber 

en med svensk bakgrund så är det oftast mer radio pop som kommer. Typisk radiomusik.  

 (Lärare 1) 

 

På skolan där lärare 3 inte ännu börjat jobba med folkmusik än har reaktionerna varit 

blandade när de mött folkmusik ”Olika - en del spelar instrument på Kulturskolan och de 

är mer vana, övriga suckar väl mest” och på skolan med elever med mestadels etnisk 

härkomst menar lärare 4 att ”folkmusiken är väldigt främmande för dem, de känner inte 

till det som i Sverige ses som traditionell folkmusik” 
 

På alla skolor finns det elever som på något sätt kommer i kontakt med folkmusik, an-

tingen genom att delta eller genom att lyssna. De fyra musiklärarna är eniga om att de 

elever som kommer från kulturer där folkmusiken används mer aktivt, som på bland annat 

fester, när någon fyller år eller när det är bröllop naturligt har större chans att möta folk-

musik. De deltar genom att bara vara närvarande på tillställningen. Ett fåtal elever är även 

aktiva och spelar på något instrument såsom en trumma, ett stränginstrument eller på en 

flöjt. 

 

Lärare 3 berättar att hon har några elever som spelar fiol på kulturskolan och som kommer 

i kontakt med folkmusik, genom att de gör sina uppgifter, men att de inte är medvetet 

aktiva i folkmusik. 

 

Samtliga lärare har märkt av en form av respekt mot andras kulturer om de själva har en 

bakgrund med att lyssna och delta i sin egen kulturs folkmusik, då de lyssnar på ett annat 

sätt än vad de andra eleverna som inte är lika vana gör. Lärarna menar att det handlar om 

erfarenhet och kunskap. Lärare 4 menar att ”de öppnar sina öron” och lärare 2 utvecklar 

med att: 
 

Det går att få en massa intressanta diskussioner runt folkmusik. Om det är någon gång 

eleverna spetsar öronen och lyssnar så är det när man diskuterar musik som handlar om sitt 

hemland. (Lärare 2) 

 

4.3 Folkmusikens betydelse för skolan 

När lärarna talade om former för hur de skulle kunna jobba med folkmusik, funderade de 

på någon form av presentation som främst i grupparbetsform, men kanske även i ett större 
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sammanhang. Men för att det skulle fungera i ett större sammanhang krävdes det helt 

andra resurser och det var läraren tveksam till, om skolan klarade av att genomföra. Lä-

rarna tyckte att det var viktigt att få lära känna eleverna med annan etnisk bakgrund och 

deras kulturella bakgrund, men även deras föräldrars bakgrund. Lärare 2 tyckte att det 

kunde vara intressant att på något sätt presentera de andra högtiderna från andra delar i 

världen på skolan. Han trodde att det kunde väcka ett större intresse för de andra kul-

turerna om de fick ett forum där de kunde visas upp. Det finns till exempel en förväntning 

på att traditionen kring Lucia, eleverna förväntar sig att under hösten kommer det vara ett 

Luciatåg som skall innehålla vissa delar.  

 
Men en sån grej hade ju varit kul att starta upp. Att från olika länder få presentera sin 

folkmusik. men det gäller ju samtidigt då att det finns tillräckligt många som vågar och 

som vill ställa upp. men absolut det skulle bli en betydelse för skolan om man fick igång 

en sån verksamhet. Vi presenterar ju som sagt våran folkmusik en gång om året, så att så 

sett har det ju jättestor betydelse att alla förväntar sig att lucian skall komma den 13 dec 

med just de låtarna som vi har de folklåtarna vi har varje gång. (Lärare 2) 

 

På tre av skolorna beskrev lärarna att folkmusiken just nu inte har någon betydelse, men 

att de var eniga om att den absolut kunde komma att få en större betydelse. 

 

Lärare 1 berättade att betydelsen är rent kulturell. På skolan hade arbetslaget haft en dis-

kussion kring huruvida de skall förhålla sig till att lära ut bara en viss tradition från bara 

en religion då skolan är väldigt mångkulturell och det finns flera religioner att ta hänsyn 

till, vilket är svårt att bemöta. Detta hade fått skolan att tänka i nya banor, som att de 

kanske själva kunde skaffa egna traditioner. Hon funderade kring om religion och folk-

musik gick ihop och att det fanns en viss sorts krock mellan de två, men var inte säker i 

sina funderingar. Lärare 4 berättade att genom folkmusiken går det att visa att ”även Sve-

rige har arbetsånger”. Detta för att visa på att svensk kultur inte är så olik de andra kul-

turerna. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Det är tydligt att begreppet folkmusik är något som varje lärare väljer att tolka efter sina 

egna erfarenheter och upplevelser. Först var lärarna osäkra på om de överhuvudtaget an-

vände sig av folkmusik i sin undervisning, men när de fått chansen att fundera mer över 

frågan så insåg de att de faktiskt på något sätt arbetade med folkmusik i någon form. För 
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dem kunde folkmusik i Sverige innebära midsommarsånger, julsånger, luciasånger. När 

de beskrev folkmusik utanför Sverige var de mer säkra på vad de menade med begreppet. 

De beskrev att antalet elever med utländsk härkomst var aktiva i någon form av folkkul-

tur, antigen passivt eller aktivt. Folkmusiken förekommer helt enkelt mer i vardagen än i 

för de med etniskt svenska eleverna. För tillfället har folkmusiken ingen större roll i sko-

lorna, men lärarna var eniga om att om det jobbas med aktivt med kultur i olika samman-

hang så skulle folkmusiken helt klart kunna få en roll i skolans värld.  
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5. Diskussion 
I det avslutande kapitlet diskuteras synen på folkmusik, ungas relation till folkmusik och 

folkmusiken i skolan. Som avslutning på kapitlet diskuteras metod och framtida forsk-

ning. Syftet med den här studien är att genom fyra kvalitativa intervjuer undersöka hur 

musiklärare i årskurserna 7-9 använder folkmusik i sin undervisning. Diskussionen görs 

utifrån studiens två forskningsfrågor, litteratur och bakgrund. 
 

5.1 Synen på folkmusik  

I det centrala innehållet i Lgr11 står det att eleverna skall jobba med ”konstmusik, folk-

musik och populärmusik från olika epoker” (Lgr 11, 2016 s. 152), vilket gör att folkmu-

siken måste definieras utifrån ett skolperspektiv. Att definiera begreppet folkmusik är 

dock inte helt lätt. Detta visar resultatet från de fyra lärare som deltagit i intervjuerna 

genom att de bara hade en gemensam nämnare i sin definition. Den gemensamma näm-

naren var att de tyckte att folkmusik innebar musik från olika kulturer världen över. Lä-

rarnas oenighet stämmer överens med den oenighet kring begreppet som även forskarna 

beskriver. Den enda punkten där forskarna var eniga, var att folkmusiken är svår att de-

finiera. Ling och NE ville undvika att definiera folkmusik, men försöker ändå beskriva 

vad folkmusik kan innehålla och även de en gemensam nämnare. Ling beskriver folk-

musikens definition utifrån att den skall vara gehörstrakterad (1989, s. 1) och NE be-

skriver att gehör kan vara en definition av folkmusiken (1991, s. 474), detta tar även lä-

rare 3 upp i sin definition. Utöver detta finns det olika funderingar kring var begreppet 

folkmusik kan innebära, både hos lärarna och forskarna. Lundberg & Ternhag (2005, s. 

14-15) valde att helt avstå från att definiera folkmusik då de anser att folkmusiken mer 

har blivit en del av populärmusiken. Johansson går dock ett steg längre i sin definition, 

genom att han menar att folkmusiken skall vara till för alla och det blir den inte, då alla 

inte är utbildade eller tränade musiker (Johansson 2017, s.100). KG Johanssons definit-

ion kan ses som en anledning till varför Von Wachenfeldt menar att folkmusikens fick 

ett genomslag i den vänsterpolitiska proggrörelsen. Där fokus låg på ordet folk i begrep-

pet folkmusik, att den skulle vara lokal och okommersialiserad. Den skulle vara till för 

alla. Det togs även ett avstånd till spelmanslagen och folkdräktstraditionen, vilken sågs 

som en del i att förkonstla folkmusiken och göra den till finkulturell uppvisningsmusik 
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(von Wachenfeldts 2015, s. 75). De tränade och utbildade musikerna skulle mer hamna 

under populärmusiken utifrån  

 

Kaminsky beskriver att det finns en osäkerhet bland etniskt svenskar om sin kulturella 

bakgrund (Kaminsky 2012, s. 82), vilket genomsyrar lärarnas reaktion när de fick frågan 

om de jobbar med folkmusik. Först när de fick fundera en stund på om och hur de jobbade 

med folkmusik kunde de svara. Den första reaktionen var att de inte jobbade med folk-

musik då de utgick från att folkmusik bara var musik och dans som enligt lärare 2 lät som 

musik från Dalarna, med Orsa Spelemän, nyckelharpa, fiol, dragspel och folkdräkt som 

exempel. Denna del av folkmusik beskriver Ling som polska eller vals (Ling 1989, s. 20). 

Utefter den beskrivningen jobbade lärare 2 inte med folkmusik. Lärare 2 berättade att han 

var osäker på huruvida han jobbade med folkmusik och först när han definierade folkmu-

siken med högtider som Lucia, jul och midsommar kunde han anse sig jobba aktivt med 

folkmusik, men då bara genom Luciafirande, julavslutningar och sommaravslutningar. 

Lärare 1 beskriver precis som lärare 2 att folkmusiken hänger ihop med högtider och 

kulturer från olika länder. Detta stämmer även överens med hur Johansson definierar 

folkmusiken, den är något som alla kan delta i och där det inte är någon större skillnad 

mellan utövare och lyssnare (Johansson 2017, s.98). 

 

Lärare 2 beskrev mer ingående hur han hört sina elever beskriva vad de gör på sina släkt-

träffar och bröllop och att de är aktiva på ett sådant sätt som Ling beskriver i texten om 

hur ljudmiljön på landsbygden kunde låta, så som de olika skördevisorna och sättet de 

spelar på instrumenten (Ling 1989, s. 43). Lärare 4 kommer in på folkmusikens rötter och 

Sveriges folkmusiks likheter med andra länders, då han tycker att den främst bygger på 

arbetsmusik, som bruksmusik från Afrika. 

 

Lärarna bekräftade i intervjuerna forskarnas påståenden om att det är svårt att definiera 

folkmusik, vilket även visar sig genom att de inte är helt säkra på om de använde folk-

musik i sin undervisning. I det centrala innehållet står det att undervisningen skall inne-

hålla ”Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musika-

liska karaktärsdrag (Lgr 11 2016 s. 152). Det är då viktigt att Skolverket ger musiklärar-

utbildningarna rätt förutsättningar att bedriva sin undervisning på ett seriöst sätt, genom 

att kunna beskriva folkmusiken i utbildningarna, Detta är viktigt ur ett samhällsperspek-

tiv, då folkmusiken utöver att eleverna skall lära sig om folkmusik som begrepp ställt mot 
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konstmusik och populärmusik enligt Kaminsky även blivit en politisk diskussion om 

huruvida den för svenska riksdagen skall satsa på enbart förindustriell svensk folkmusi-

ken till förmån för de multikulturella satsningarna som nuvarande riksdag har avsatt av 

pengar för (Kaminsky 2012, s. 82). Det är dock inget nytt att folkmusiken hamnat i en 

politisk diskussion, den har i många år dragits mellan den politiska vänster/högerskalan. 

På 70-talet hade folkmusiken ett uppsving, genom proggmusikens genomslag, vilket 

gjorde att den hamnade i på den politiska vänsterskalan, medans på 30 och 40-talet blev 

synen på folkmusiken ihopkopplad med nazi-tyskland genom deras syn på svensk och 

nordisk folkmusikkultur (von Wachenfeldts 2015, s. 75). 
 

5.2 Ungas relation till folkmusik enligt lärarna 

Enligt lärarna spelar eleverna i nuläget stor roll i undervisningen då det oftast är i samband 

med elevernas frågor på lektionerna som folkmusik diskuteras. Det är främst elever från 

andra kulturer än den svenska som är aktiva i dessa diskussioner, vilket det enligt lärarna 

beror på att de har erfarenhet av folkmusik från sin egen kultur. De spelar även gärna upp 

sin kulturs musik när de får chansen, oavsett om det är i klassrummet, i korridorerna eller 

i elevhallen. Det är tydligt att de flesta etniskt svenska eleverna inte har någon kunskap 

om folkmusik, vilket visar sig i ointresse och att de inte vet vad folkmusik är för något. 

Detta är något som Kaminsky menar kan leda till en osäkerhet bland de etniskt svenska 

eleverna, då de möter elever som är mer trygga i sin kulturella bakgrund (Kaminsky 2012, 

s. 81-86). 

 

De fyra lärarna ser tydliga skillnader mellan elever som har en bakgrund med folkmusik 

och elever som inte har en sådan bakgrund. Lärarna berättar att eleverna som har en bak-

grund med folkmusik är mer aktiva på lektionerna, de diskuterar gärna om sin kultur och 

lärarna har märkt av någon form av respekt mot varandra. De är även mer aktiva i den 

typiskt svenska kulturen som när det till exempel handlar om Lucia. Då kan eleverna 

fråga vad låtarna handlar om och vad de olika orden betyder eftersom det kan vara ord 

som i dagens samhälle inte används. Lärare 1 tog Sankta Lucia som exempel då det var 

en låt som eleverna frågat mycket kring. Där går texten ”Natten går tunga fjät…”. Vilket 

kan väcka frågor som till exempel vad fjät betyder och vem Lucia var. 
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Lärarna har även märkt av en form av gemenskap mellan de elever som har en erfarenhet 

av folkmusik, vilket kan bero på att de har upplevt kulturella traditioner vilket gör att för 

dem är det naturligt att umgås med sin släkt och vänner.  

 

Det kan enligt Kaminsky uppstå en form av spricka mellan de som har kulturer med en 

stark gemenskap och de etniskt svenska som inte är lika säkra i sin kultur. Det kan även 

innebära en viss risk att engagera sig i svensk folkmusik då begreppet folkmusik blivit en 

aktuell politisk fråga och då det kan anses som rasistiskt. Detta skulle kunna göra att det 

är mindre attraktivt att bli aktiv i svensk folkmusik (Kaminsky 2012, s. 80-83).  

I Sverige har de flesta elever under två tillfällen under året möjlighet att vara med och 

sjunga i ett socialt sammanhang, under midsommarafton och under julen. Under dessa 

högtider är det dessutom oftast vuxna ihop med barn som är med och dansar runt mid-

sommarstången eller runt julgranen.  

 

Det är genom dessa högtider som definitionen av folkmusiken i Sverige blir viktig. Defi-

nieras folkmusik enligt Johanssons teori, om att alla skall kunna delta och lyssna (Johans-

son 2017, s.98) och lära sig på gehör enligt Ling (Ling 1989 s. 1) och NE (NE 1991, s. 

474-475) så finns det en levande folkmusik bland barn och ungdomar, vilket förändrar 

hur lärarna kan jobba med folkmusiken.  

 

Antas folkmusiken höra till en speciell krets som lärare 2 menar, där Orsa spelmän kan 

tas som exempel. Då blir det mer komplicerat att jobba med folkmusik, då den inte är lika 

lättillgänglig för eleverna då inte alla kan spela de instrument som hör ihop med de den 

typen av folkmusik. 

Dock menar lärare 3 att de elever som deltar i kulturskolans till exempel fiolundervisning 

på fritiden kommer i kontakt av den typen av folkmusik, genom att de gör sina uppgifter. 

 

När eleverna går från att vara barn till att vara ungdomar hänger de dock hellre runt dan-

sen och musiken, många slutar att vara aktiva. Det ser dock olika ut från familj till familj 

hur de umgås, antingen umgås de med sin familj eller så umgås de med vänner.  

 

För elever från till exempel Balkan ser det dock annorlunda ut då familjen har en annan 

betydelse. Detta gör att familjerna blir större då det är viktigare att umgås med andra än 

bara de närmaste och därför tar fler sig till träffarna. Antalet träffar blir dessutom fler 



  

27 

eftersom de inte bara träffas på högtiderna utan även vid festtillfällen och det är vid dessa 

tillfällen folkmusiken används, de sjunger sånger som alla kan, vilket gör att alla kan vara 

med, alla är med och dansar och det är mer vanligt att vara med på någon form av instru-

ment. 

 

Samtliga lärare har märkt av en form av respekt mot andras kulturer om de själva har en 

bakgrund med att lyssna och delta i sin egen kulturs folkmusik, då de lyssnar på ett annat 

sätt än vad de andra eleverna som inte är lika vana gör. Lärarna menar att det handlar om 

erfarenhet och kunskap. Lärare 4 menar att ”de öppnar sina öron” och lärare 2 utvecklar 

med att: 

 
Det går att få en massa intressanta diskussioner runt folkmusik. Om det är någon gång 

eleverna spetsar öronen och lyssnar så är det när man diskuterar musik som handlar om sitt 

hemland (lärare 2). 

 

5.3 Folkmusiken i skolan enligt lärarna 

För tillfället betyder folkmusiken ingenting för skolorna, förutom högtiderna. Men enligt 

lärarna finns det tecken på att detta kan ändras. En av skolorna har på sitt arbetslagsmöte 

diskuterat att skapa en egen tradition, då de har många olika kulturer och det är svårt att 

bemöta alla. 

 

Under denna frågeställning blev det tydligt hur viktigt det är att fundera över begreppet 

folkmusik och vad det betyder. Samtliga lärare menade på att för tillfället hade folkmu-

siken ingen betydelse eller påverkan på skolorna, men alla var även eniga om att folkmu-

siken kan komma att spela en betydelsefull roll om arbetet med den sker på rätt sätt. Det 

fanns olika funderingar hos musiklärarna kring hur de skulle bemöta folkmusiken i sko-

lorna, både i stora format och i små format. En skola hade dock redan aktivt börjat be-

handla frågan på ett arbetslagsmöte, det var den multietniska skolan. De hade börjat fun-

dera kring problematiken med att det fanns flera religioner att ta hänsyn till och att de 

mötte många olika kulturer. Lärare 1 berättade att de funderade på att skaffa egna tradit-

ioner som var anpassade för just deras skola, för att kunna bemöta så många som möjligt. 

Musiklärare 2 var inne på samma spår, fast genom att kanske starta en tradition där ele-

vernas egna kulturer presenteras och där även föräldrarna deltar med sin bakgrund, vilken 

inte bara måste ha med musik att göra utan kulturen i helhet där även matkulturen kan 
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presenteras. Problemet med en sådan här större presentation kan vara att få aktiva delta-

gare som visar upp sig och sin kultur.  

 

Om skolorna genom sådana projekt lyckas utveckla strategier där eleverna får visa upp 

sina olika kulturer, kan skolan genom folkmusiken ta tillvara på de möjligheter, erfaren-

heter, kunskaper, olika bakgrunder och det intresse som finns hos eleverna. Skolan kan 

då göra vinster som skulle kunna innebära ökad gemenskap och förståelse för varandras 

kulturer och bakgrunder. Detta skulle även kunna överbrygga de hinder som kan tänkas 

finnas då det i många skolor finns elever som ännu inte lärt sig språket, men även för de 

elever som inte mött folkmusik eller annan sorts kultur förut, vilket inte går att läsa sig 

till. Dessa arbeten skulle även kunna kopplas ihop med Lgr11 som säger att under syftet 

i ämnet musik, skall eleverna utveckla sin förmåga att ”spela och sjunga i olika musika-

liska former och genrer” samt kunna ”analysera och samtala om musikens uttryck i olika 

sociala, kulturella och historiska sammanhang” (skolverket 2015 s. 141). Enligt Ling är 

folkmusiken inte oföränderlig, utan något som alltid kommer att förändras med tiden, 

beroende på hur omvärlden förändras (Ling 1989, s. 3), vilket kan stödjer synen som 

musiklärarna har på folkmusikens roll i skolan och hur det kan gå att utveckla den i fram-

tiden.  

 

5.4 Metoddiskussion 

Denna uppsats bygger på tidigare forskning, samt kvalitativa intervjuer (Ahrne & Svens-

son 2015, s. 9). Det fanns både fördelar, men även nackdelar med att använda sig av en 

kvalitativ intervju, men i detta arbete då musiklärare skulle berätta om hur de jobbar och 

för att kunna redogöra för deras erfarenheter i sitt jobb var en kvalitativ intervju positiv. 

Uppgiften som intervjuare i en kvalitativ intervju var att få informanten att känna sig 

trygg och säker, vilket gjorde att jag som intervjuare fick vara noga med att vara objektiv. 

Detta innebar att uppgiften blev att lyssna och fungera som en mottagare för vad infor-

manten delade med sig av. Nackdelen med en kvalitativ intervju var att det var svårt att 

veta om det informanten säger verkligen var sant och om intervjuaren tolkade informan-

ten korrekt (Ahrne & Svensson 2015, s. 53-54).  

 

Då detta arbete är av vikt för hur folkmusik används av lärare i grundskolan åk 7-9, byg-

ger bakgrunden på folkmusiken från olika delar av Europa, trots att skolorna har elever 

från andra delar av världen. Detta på grund av att arbetet annars hade riskerat att eskalera 
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till en ohanterlig storlek. I arbetet kommer en del i folkmusikens historia att tas upp för 

att förklara varför Europas folkmusikkulturer bygger på samma musikaliska grund. Det 

var svårt att veta vad i folkmusiken som var relevant för att kunna återknyta till fråge-

ställningarna. Detta på grund av att folkmusiken är ett stort ämne som skulle ta betydligt 

mer tid än de poäng som denna uppsats ger. Lings bok Europas musikhistoria (1989) har 

varit en bra grund att utgå ifrån, den är bred och har rett ut många lösa trådar inför hur 

intervjuerna skulle förberedas. Det fanns en massa intressant information i till exempel 

rallararbetarnas arbete, eller i sjömännens sånger. Det hade egentligen varit väldigt in-

tressant att använda deras sånger då deras sånger förändrades allt eftersom de besökte 

hamnar i andra kulturer och de la till och drog ifrån melodier. Nationalencyklopedin an-

vändes för att kunna bekräfta det som Ling skrivit. 

 

Det var fyra intressanta intervjuer där lärarna upptäckte nya sidor med sin undervisning, 

de kom på beteenden hos eleverna som de inte tänkt på förut och såg nya möjligheter i 

sin undervisning. Som intervjuare var det väldigt intressant att lyssna på dessa fyra in-

tressanta lärare. När lärarna först blev tillfrågade om de kunde ställa upp på att bli infor-

merade svarade alla ja med tveksamhet. Tveksamheten berodde på att de inte direkt job-

bade med folkmusik i sin verksamhet och att de självklart kunde ställa upp på en intervju 

om folkmusik, men att de antagligen inte skulle tillföra så mycket till uppsatsen. Men 

efter att ha skickat ut missivbrevet (Vetenskapliga rådet 2002, s. 7-10) och de efter att de 

hade fått chansen att fundera på vad de tyckte om folkmusik, vad det var för något egent-

ligen och hur de använde den. Så märktes en stor skillnad från första kontakten till det att 

intervjun genomfördes. Intervjuerna var avslappnade och de frågeställningar som fanns 

blev besvarade genom intervjuerna. Då denna undersökning var den första kvalitativa 

undersökning som intervjuaren tillika forskaren gjort så fanns det en viss oro för att for-

men inte skulle funka, då risken för att intervjuerna skulle kunna bli förstörda.  Detta 

genom följdfrågor som inte var relevanta, eller att intervjuaren kunde få musiklärarna att 

känna sig obekväm i sin roll vilket skulle resultera i att musiklärarna skulle ha svårt att 

slappna av och att de skulle stressa sig igenom frågorna, särskilt då intervjuerna spelades 

in med diktafon. Men då musiklärarna var väldigt lätta att intervjua och då de kom med 

många egna funderingar och följdfrågor så underlättades intervjuerna avsevärt. Transkri-

beringen kom att bli viktig, inte bara i ett dokumenterande syfte utan även i ett informat-

ionsvinnande syfte. Detta genom att möjligheten att verkligen kunna lyssna till det som 

musiklärarna berättade en eller till och med flera gånger om och sedan skriva ner svaren 
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för att sedan läsa svaren. Detta gjorde att flera gånger kunde det läraren sagt analyseras 

och kanske till och med omvärderas om vad det betydde, både för frågan i sig och för 

arbetet som helhet. Det tog tid att skriva ner intervjuerna och det var stundtals jobbigt, 

men det var det helt klart värt då det gav ett väldigt bra resultat i slutändan. 

 

Vid valet av först och främst skolor i staden, fanns det en osäkerhet kring hur urvalet av 

skolor skulle ske. Då frågeställningarna hade sin grund ur en integrationssynvinkel, be-

hövde undersökningen möta alla sorters skolor, med lärare som möter alla typer av elever, 

vilket gjorde att först fick det undersökas vart det skulle kunna finnas elever ur alla so-

cioekonomiska delar, vilket gjorde att bostadsmarknaden fick vara mätstickan som berät-

tade vilka skolor som hade elever från vilka socioekonomiska delar och vilka skolor som 

hade båda delarna. Efter att ha gått igenom vilka områden som kan passa studien blev 

valet av skolor naturligt då de hörde till områdena. Svaren från skolorna bekräftade att 

det fanns tydliga skillnader i resultatet mellan de olika områdena vilket också visar på att 

kommunen har en del att jobba på när det gäller integration mellan områden och skolor. 

Märker i denna undersökning att det finns många vinster med att ha skolor med kulturell 

blandning. 

 

Det vore intressant att göra en större kvantitativ undersökning som riktar sig mot elever-

nas vanor när det gäller folkmusik, detta kan ses om en brist i denna undersökning. Tycker 

även att det är en begränsning i undersökningen att det bara är lärare på skolor inom 

stadsgränsen som blivit utvalda. Det vore intressant att intervjua lärare som är verksamma 

i skolor som ligger utanför stadsgränsen för att se om det skiljer sig något på elevernas 

relation till folkmusik utanför staden mot i staden. När det gäller litteratur hade det varit 

intressant att använda sig av forskning från områden och länder där folkmusiken är mer 

etablerad och där den mer är en del av vardagen. 

 

5.5 Förslag på framtida forskning 

Arbetet visade på att det fanns fler frågor att undersöka än de frågeställningar som 

denna uppsats tar upp. Sverige är och har alltid varit ett land med influenser från andra 

kulturer. Tidigare forskning har visat att även folkmusiken blivit påverkad av andra kul-

turer. Ling menade att folkmusiken inte är statisk och är i ständig förändring (Ling 

1989, s. 3) och med alla nya kulturer torde framtidsutsikten för folkmusiken se ljus ut. 
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Detta stärks av Johansson som tog upp världsmusik som en vidare utveckling på folk-

musiken, genom en blandning av olika kulturer (Johansson 2017, s. 105). Det vore in-

tressant att se hur skolorna kunde ta till vara de samlade alla de olika kulturer som finns 

runt om i landets skolor, särskilt om skolorna själva vågar formulera sina egna kulturer 

som lärare 1 beskriver händer i sitt arbetslag. Kanske kan folkmusiken återigen använ-

das för att på samma sätt som på 17-1800-talet utveckla en stolthet för landet, fast denna 

gång samla ihop de olika kulturer som finns i landet och göra något nytt som landets in-

vånare känner en stolthet för. 

 
För att kunna jobba med folkmusik på ett seriöst sätt utifrån det centrala innehållet i lgr11 

”konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer 

samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk” (Lgr 11 2016, s. 152), 

bör begreppet folkmusik diskuteras utifrån ett skol och ungdomsperspektiv då en feltolk-

ning av begreppet folkmusik kan leda till en kulturell otrygghet och osäkerhet. Kaminsky 

menar att detta kan leda till sprickor mellan den typiskt svenska kulturen och kulturer 

som kommit till Sverige (Kaminsky 2012, s. 80-83). Därför borde en modern och mer 

objektiv definition av begreppet folkmusik göras.  
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Bilagor 

Bilaga A - Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

 

 

1. Vad utgår du från att folkmusik är?  

2. Anser du att du jobbar med folkmusik? 

3. Hur jobbar du med folkmusik med eleverna? 

4. Hur reagerar eleverna på folkmusik? 

5. Har du några elever som utövar eller lyssnar på folkmusik? 

6. om du har aktiva elever: Ser du några likheter mellan eleverna 

som är aktiva, relation till folkmusik? 

7. Hur tror du att eleverna ser på att delta i någon form av redo-

visning, tex ett konvent där de får presentera varandras folk-

musik? 

8. Vad tror du att folkmusiken har för betydelse för skolan?  
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Bilaga B - Missivbrev  

 

Missivbrev  

 

Hej!  

Jag är en student som läser Musik III år 7-9 för obehöriga lärare, distansut-

bildning på Linnéuniversitet i Växjö, detta är min 3:e termin. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur musiklärare använder folk-

musik i sin undervisning. Detta är relevant för att utveckla musik-pedago-

giska metoder som tar tillvara på elevernas olika kulturella bakgrunder.  

Jag har förberett mig genom att studera litteratur och tidigare forskning, 

men för att få reda på hur musiklärare faktiskt jobbar med folkmusik gör jag 

en undersökning som går ut på kvalitativa intervjuer.  

Därför vore jag tacksam om du som musiklärare som kunde ge mig en in-

blick i hur du jobbar med folkmusik och dina upplevelser av hur dina elever 

svarar på undervisningen, samt om din uppfattning av hur elevernas kunskap 

om folkmusik ser ut, genom en kvalitativ intervju. Intervjun består av 8 frå-

gor och tar ungefär 30 minuter.  

Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningse-

tiska principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så 

skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun och därmed ditt delta-

gande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resul-

tatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Om du undrar över något eller har synpunkter, tveka inte att kontakta mig 

eller min handledare. 

Tack på förhand 

Med Vänliga Hälsningar  
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