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Abstract 

Title: Tradition and religion in music teaching. 

  

The study is about the Swedish music traditions and if Sweden's Christian traditions affect the 

music education. Interviews were conducted with three music teachers who teach different 

grade levels, from 1 to 9 in various cities in Skåne. The aim of the study was to find out what 

music teachers consider to be Swedish music tradition. I also meant to find out how the music 

teachers handles the Christian songs in their teaching, consider the Swedish culture in based 

on Christian holidays. The teachers in this study have different views on what constitutes mu-

sic tradition and what songs students should know about. They think that there isn’t any pro-

blem with the Christian songs, since the students may choose whether they want to sing or 

not. 

  

  

Keywords: qualitative interviews, Lgr11, music tradition, Christianity in music teaching 

 

Sammanfattning 

Titel: Tradition och religion i musikundervisningen. 

 

Studien handlar om musiktraditioner och om Sveriges kristna traditioner påverkar musikun-

dervisningen. Intervjuer har utförts med tre musiklärare som undervisar i olika årskurser, från 

1-9 i olika orter i Skåne. Syftet med studien var att ta reda på vad musiklärarna anser vara 

svensk musiktradition och eftersom Sveriges kultur bygger på kristna högtider ville jag veta 

hur musiklärarna hanterar kristna sånger. Lärarna i studien har olika syn på vad som är musik-

tradition och vad eleverna bör känna till. De anser heller inte att det är något problem med 

kristna sånger, då eleverna själva får välja om de vill sjunga med eller inte. inte. 
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1. Inledning 

Varje år runt skolavslutningstiderna har jag förundras över diskussionerna huruvida man får 

fira avslutningarna i kyrkan eller inte och att dessa samlingar ska vara icke-konfessionella. 

Det fick mig att fundera över om detta även påverkar musikundervisningen. På grund av att vi 

i Sverige har en kultur som är uppbyggd runt de kristna högtiderna och dess sånger kommer 

in i musikundervisningen, då är frågan hur läraren ska hantera krocken som blir mellan vår 

kristna tradition och den icke-konfessionella skolan. Enligt skollagen så får det sjungas psal-

mer om de anses vara tradition, men vem är det då som avgör vad som är tradition? Det måste 

vara upp till varje skola och musiklärare. Musiklärarens val av sånger vid högtider kommer 

påverka eleverna för alltid. Jag kommer själv ihåg vad vi sjöng på luciatåg och avslutningar 

och de låtarna kommer jag alltid känna är de rätta för just det evenemanget. När jag som fär-

dig lärare hamnar i den situationen att jag ska välja ut sånger, vad kommer jag att välja då? 

Min uppväxt och utbildning har givit mig en sångtradition och jag funderar över om jag 

kommer att föra samma tradition vidare till mina framtida elever. Det borde kanske finnas en 

gemensam musikkanon? Med det menas ett urval av sånger som anses påverkat hela landet. 

Problemet med detta skulle förmodligen bli att göra urvalet av sånger. Jag kommer i fortsätt-

ningen använda begreppet musiktradition istället för musikkanon då det uttrycket känns mer 

passande för denna studie.  

 

I Lgr11 för årskurs 1-3 står det tydligt att nationalsången och våra vanligaste psalmer ska fin-

nas med i undervisningen eftersom de knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sam-

manhang. Jag undrar då hur detta rimmar med att skolan ska vara icke-konfessionell, det vill 

säga icke-religiös. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle och många elever i skolan har 

inte en svensk bakgrund. En stor del av Sveriges kultur kommer från kristendomen och går 

det då att skilja på tradition och religion?  
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2. Syfte och frågeställningar 

Jag ska studera hur musiklärarna ser på kristendom i musikundervisningen och vid firande av 

högtider. Jag ämnar även undersöka om det finns en svensk musiktradition, det vill säga vad 

musiklärarna anser vara svensk musiktradition. Det jag vill veta är hur lärarna tänker vid val 

av musik/låtar. Idag finns det ett stort utbud av musik att välja på och musiklärarna har alla 

olika musikaliska bakgrunder, men vad anser de är musik som alla elever bör känna till och få 

med sig från skolan?  

 

I Lgr11 finns det ingen hänvisning till låtmaterial som eleverna ska kunna. Det enda som 

framkommer är att eleverna i åk 1-3 ska sjunga ”Nationalsången”. I samma mål framgår det 

även att eleverna ska sjunga några av de vanligaste psalmerna, vilket leder in på den kristna 

musiken. Det är särskilt vid högtider som skolavslutningar, jul och lucia som eleverna kan 

stöta på kristen musik. Hur förhåller sig musiklärarna till kristen musik? Då det ofta är mu-

sikläraren som har hand om musikinslagen vid dessa tillfällen funderar jag på hur man som 

musiklärare tänker kring val av kristna sånger, textens budskap och en möjlig religiös påver-

kan. De här funderingarna har mynnat ut i följande frågeställningar: 

 

• Vilken syn har lärare på den svenska musiktraditionen? 

• Hur gör man med den kristna musiken i musikundervisningen?  

 

De två frågorna kan uppfattas som olika, men min teori är att de hör ihop. I litteraturgenom-

gången skriver jag om hur Sveriges kultur bygger på kristendomen och vi firar fortfarande 

kristna högtider för att det är tradition. I så fall borde kristna sånger vara en del av vår svenska 

musiktradition. Enligt Skollagen ska skolan vara icke-konfessionell, det vill säga fri från alla 

religiösa inslag. Men i Lgr11 står det att skolan vilar på en kristen värdegrund och i kurspla-

nen för musik årskurs 1-3 ska några av de vanligaste psalmerna sjungas. Det är skollagen som 

styr, men det är intressant att Lgr11 säger något helt annat. Lgr11 är den bestämmelse som 

lärarna förmodligen arbetar mest efter och de tänker kanske inte på att skollagen också finns 

att rätta sig efter.  
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I det här kapitlet presenteras litteratur som relaterar till min forskning. Först redovisas musik-

pedagogikens historia i snabba drag. Därefter presenteras musikens historiska utveckling i 

skolundervisningen och läroplanerna i Sverige. Jag tar även upp fakta kring hur traditioner 

bildas och huruvida våra svenska kristna traditioner fungerar i dagens mångkulturella sam-

hälle. Jag presenterar litteraturen i kronologisk ordning, det vill säga jag börjar med att redo-

visa hur musikundervisningen såg ut förr och går fram till dagens undervisning med Lgr11 

som underlag. 

 

3.1 Musikpedagogisk historia 

Inom kristendomen har musik alltid varit en viktig komponent. Varkøy (1996) skriver om 

sången som förr användes som ett led i gudstjänsten, där den då fungerade som ett pedago-

giskt hjälpmedel. Det var texten som var det viktigaste och musiken betraktades som textens 

tjänare. Det ansågs alltså att musiken hjälpte till att framhäva texten. Den mest kände av våra 

kyrkofäder Augustinus (år 354-430) menade att musiken var en konstnärlig avbild av en 

högre ordning som Gud skänkt människorna. Han ansåg dels att musiken hade en förmåga att 

utöva inflytande över den enskilde individen och också att musiken hade en förmåga att 

främja gemenskap.  

 

Vidare skriver Varkøy (1996) om hur musiken under renässansen (1450-1600) fick mer ut-

rymme, både generellt och inom kyrkan. Musiken blev värderad utifrån sin inre skönhet och 

värden samt gav uttryck för religiösa känslor och var därmed inte bara en funktion i mässan. 

Synen på skolans utbildning förändrades också under denna period. Så länge det var kyrkan 

som hade hand om skola och fostran fick musikämnet ett ganska stort antal timmar i förhål-

lande till de övriga ämnena. I Tyskland ansåg Martin Luther på den här tiden att musiken var 

betydelsefull för människan, både i det kyrkliga och i det värdsliga livet. Han ville att varje 

protestantiskt barn skulle få en musikalisk uppfostran. Luther ansåg därför att barnen skulle 

sjunga några tyska psalmer och lovsånger i skolan varje morgon. Eftersom Sverige blev pro-

testantiskt såg det säkert ut så här i Sverige också.  
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Under upplysningen på 1600-talet var det filosofen Jean-Jaques Rosseau idéer som fick ett 

stort genomslag inom pedagogiken. Hans huvudtanke var att alltid sätta barnets behov och 

utveckling i centrum. Rosseaus åsikter angående musikpedagogik får inte något större ut-

rymme, men han betonar vikten av musicerande och rankar det högre än musikteoretiska stu-

dier som till exempel notskrift. Johan Wolfgang Goethe var en tysk diktare som levde i slutet 

av 1700-talet och han kritiserade upplysningens kunskapssyn. Goethe framhöll konsten och 

det estetiskas betydelse för personlighetsutveckling och han framhöll speciellt tanken att 

sången utgjorde grunden för all undervisning och den borde genomsyra varje ung människas 

liv (Varkøy, 1996).  

 

3.2 Musiken i svensk skola 

Före folkskolans tid var det enligt Hartman (2005) kyrkans skola som spred läs- och skriv-

kunnighet till barn i de högre samhällsklasserna. Efter reformationen på 1500-talet vilken in-

nebar att kungen blev kyrkans överhuvud istället för påven, så blev kyrkan en samlingsplats 

för kungens propaganda. Således sammanföll statens och kyrkans intressen med folkbildning-

en, för läskunnighet ansågs gagna både trohet mot överheten och deltagande i gudstjänsten. 

De musikaliska inslagen förändrades och nu var det inte längre prästerna som sjöng utan skol-

elever medverkade under kantorns ledning. Kantorn var en tidig form av musiklärare. Kyrko-

herden var självskriven som skolstyrelsens ordförande ända fram till 1930-talet.  

 

1842 infördes det obligatorisk folkskoleundervisning i Sverige. Folkskolans kurser omfattade 

läsning, skrivning, räkning, kristendomskunskap och biblisk historia, geografi, historia, natur-

kunskap, gymnastik och sång. Under följande decennier byggdes en skolorganisation upp i 

hela Sverige (Richardsson, 2010). Varkóy (1996) påpekar att det då förekom ett parallellsko-

lesystem i Sverige. Dels fanns det folkskolan där allmogens barn lärde sig läsa och skriva, och 

dels fanns det läroverken där några få priviligierade elever kunde gå. Det var mycket som 

skilde skolorna åt. Läroverken hade givetvis högre status och eleverna fick bland annat lära 

sig latin, vilket folkskoleeleverna inte fick. Även musikundervisningen skilde sig åt. Hartman 

(2005) skriver om ämnet sång som förr ansågs vara viktigt i folkskolan. Där sjöng de huvud-

sakligen psalmer, men även sånger för kung och fosterland. Enligt Gustafsson (2000) var syf-

tet med ämnet kyrkosång främst att förbereda barnen för deltagande i gudstjänsterna, vilket 

skulle leda in eleverna i den rätta läran.  
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1867 utkom Folkskolans sångbok vilken innehöll folkvisor, sånger om naturen, fosterländska 

och sedelärande sånger. Den ersattes 1906 av Sjung svenska folk. Stamsångerna som kom på 

1930-talet var en samling obligatoriska sånger vilka skulle ingå i alla sångböcker och syftet 

var att alla barn skulle lära sig sjunga dessa sånger. Dessa sånger användes under några år, 

men i samband med att det kom nya läroplaner försvann dessa obligatoriska sånger. Därför 

var det tre musiklärarutbildare som 1984 gjorde ett försök till att bevara den svenska sång-

skatten som den såg ut före 1950 och gav därför ut Sångboken. Den innehöll det man kallade 

för Samsånger. De fosterländska sångerna hade blivit utbytta mot sånger som var mer inrik-

tade mot det mångkulturella samhället. Syftet var att man skulle lära sig att lyssna och förstå 

varandra (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004). 

 

3.3 Äldre läroplaner 

Fram till 1878 hette musikämnet Kyrkosång och därefter Sång fram till 1955 (Varkóy, 

1996). Det centrala syftet med sångundervisningen blev nu att stärka fosterlandskänslan och 

detta genomfördes med hjälp av fosterländska texter. I Normalplanen (1878) för undervisning 

i folkskolor och småskolor 1878 i ämnet sång så har psalmmelodier en central punkt.  

 

I. Enkla psalm-melodier och andra sånger af lämpligt innehåll. 

II. De psalm-melodier, som användas vid bönestunderna, böra i främsta rummet inöfvas. För 

öfrigt må valet helst ske bland sådana melodier, till hvilka textorden äro angifna vid kursen i 

kristendomskunskap. 

III. Vid sångundervisningen öfvas barnen att efter gehör sjunga melodierna, sedan orden 

blifvit väl genomgångna. 

IV. Äfven under öfriga lärotimmar böra barnen stundom få till omvexling och uppmuntran 

sjunga valda sånger. (Normalplan, 1878) 

 
Ovanstående fyra punkter var det centrala i 1878 års kursplan. Att kyrkan fortfarande hade en 

stor ställning märks då undervisningen handlade mycket om att förmedla den kristna tron till 

eleverna. Det är främst psalmer som de ska sjunga och det framkommer i kursplanen att tex-

ten är viktig att förstå. Orden ska gås igenom ordentligt så att eleverna förstår budskapet. I 

kursplanen framgår det även att de psalmer eleverna bör lära sig ska vara de som undervisas i 

kristendomskunskapen (Normalplan, 1878).  
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Sandberg (1996) skriver om utbildningen som i början på 1900-talet formades mer åt ett yr-

kesinriktat håll. Detta i enlighet med samhällets utveckling inom bland annat materialism och 

teknik. Musikämnet hade då ingen större ställning inom skolan. Det man kan se är att i takt 

med informationsteknikens utveckling kunde barn och ungdomar komma i kontakt med en 

internationell ungdomskultur och musik utanför skolan. Detta gjorde att musikundervisningen 

i skolan också påverkades och det blev svårt att bedriva en undervisning som var helt skild 

från övriga samhället.  

 

Det kom en del nya kursplaner efter år 1878, men jag har valt att hoppa fram till 1969 års lä-

roplan då det skett en del förändringar jämfört med kursplanen från 1878. Musikämnet har nu 

bytt namn från Sång till Musik. I läroplanen för grundskolan Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 

1969a) var det nu den enskilda eleven som stod i centrum för skolans verksamhet. Skolan 

skulle främja elevens personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa. 

Målet med musikundervisningen var att berika elevens liv i och utanför skolan och man skulle 

även skapa förutsättningar för en personlig musikupplevelse och fördjupa elevernas musikför-

ståelse.  

 

Huvudmomenten för lågstadiets musikundervisning i Lgr69 var bland annat visor med an-

knytning till barnens föreställningsvärld, koraler, kyrkovisor och sånglekar. Dessa moment 

fanns med även i mellanstadiets kursplan, fast där hade sånglekar utvecklats till folkdanser. 

Högstadiets huvudmoment skiljde sig från föregående årskurser, för nu behövde de inte längre 

sjunga visor och koraler. Utan det var mer fokus på sång och spel, improvisation, gehör och 

lyssnande med mera (Skolöverstyrelsen, 1969a). 

 

Lgr69 beskriver ingående alla moment som ska finnas med i undervisningen. Skolöverstyrel-

sen (1969b) har dessutom gett ut ett supplement med kompletterande anvisningar och kom-

mentarer på 147 sidor, vilket innehåller konkreta förslag på musikundervisningens innehåll. 

För låg- och mellanstadiet fanns det färdiga låtförslag med tillhörande uppgifter. Psalmerna 

”Tryggare kan ingen vara”, ”Den blomstertid nu kommer” och Sveriges nationalsång ”Du 

gamla du fria” fanns med tillsammans med många andra sånger. Visor blandades där med 

psalmmelodier. För högstadiet försvann den delen och det kom att handla mer om förståelse 

för musik och att arbeta med olika epoker och genrer.  
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Lgr80 strävade efter att ge eleverna insikter i livsåskådningsfrågor och läroplanen speglade 

demokratins samhällssyn och människosyn. Musikundervisningen i Lgr80 skulle ta till vara 

på elevernas förutsättningar och möta deras behov. Musiken skulle ses mot bakgrund av den 

kultur i vilken den har utvecklats. Eleverna skulle även få kännedom om människorna som 

utövar eller utövat musiken (Skolöverstyrelsen, 1980). 

 

På lågstadiet i Lgr80 skulle eleverna ”sjunga visor och sånger som anknyter till deras intres-

sen, till olika temaområden i skolarbetet och till vuxenvärlden”. Mellanstadiets motsvarande 

moment var att ”Sjunga sånger och visor såväl svenska och nordiska som sånger och visor 

från andra länder och världsdelar. […] sjunga sånger och visor som anknyter till deras var-

dag och till olika temaområden”. Eleverna skulle även studera sångtexter och upptäcka hur 

sociala faktorer påverkar musiken. I kursplanen för högstadiet handlade det mer om att sjunga 

sånger från skilda tider och genrer med skiftande innehåll och karaktär. Eleverna skulle stu-

dera musik från olika världsdelar, kulturer och genrer med syfte att uppmärksamma musikens 

sociala, ekonomiska och religiösa funktioner (Skolöverstyrelsen, 1980). 

 

I Lpo94 menar Skolverket (2006) att verksamheten i skolan skulle utformas i syn med de 

grundläggande demokratiska värderingarna. Nytt för denna läroplanen var att den talar om en 

kristen tradition och västerländsk humanism, men också att undervisningen i skolan skulle 

vara icke-konfessionell. ”Musik är en del av kulturarvet”. Citatet är hämtat från kursplanen i 

musik och syftar på att ämnet skulle ge en musikalisk allmänbildning och en bra grund för att 

kunna delta i skolan och övriga samhällets kulturliv. Eleverna skulle även få ett historiskt per-

spektiv så de kunde förstå att musik är ett socialt och allmänkulturellt redskap som kan an-

vändas på olika nivåer.  

 

3.4 Lgr11 

Lgr11 är den läroplan som var aktuell när denna studie genomfördes. Värderingarna som till-

kom i Lpo94 finns kvar även i Lgr11. Enligt Skolverket (2011b) ska den etik som förvaltats 

av kristen tradition och västerländsk humanism, fostra eleverna till goda individer. Det fram-

kommer också att undervisningen ska vara icke-konfessionell, det vill säga skolan får ej på-

tvinga eleverna någon religion. Notera särskilt nedanstående citat från Lgr11, som är hämtat 

ur det centrala innehållet för årskurs 1-3 under rubriken Musikens sammanhang och funktion-

er. 
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Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland 

nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk 

barnvisetradition (Skolverket, 2011b, s. 101). 

 

Detta är alltså musik som ska tas upp på musiklektionerna. Trots det att undervisningen ska 

vara icke-konfessionell, menar Lgr11 att eleverna ändå ska sjunga några psalmer. I Skolver-

kets (2011a) kommentarmaterial till kursplanen i musik menar de att tillsammans kunna upp-

leva och uttrycka sig genom musik är ett djupt rotat mänskligt behov bland alla åldrar. Det ska 

inte spela någon roll om det är genom att sjunga och dansa runt midsommarstången eller att 

spela i band, för det viktiga är samhörigheten. Musiken har en förmåga att skapa gemenskap, 

men de menar att den även kan utestänga. Detta kan tolkas som att målet med den punkten är 

att skapa gemenskap. Om alla elever får lära sig musik enligt citatet ovan, så har de alla något 

gemensamt. Eleverna kommer sedan bära med sig de sångerna i framtiden och får därmed 

förutsättningarna till att deltaga vid gemensamma tillställningar. 

 

Det diskuteras vidare i kommentarmaterialet om hur svårt det skulle vara att konkret specifi-

cera vilken musik eleverna ska ta del av i undervisningen. Därför har kursplanen i årskurs 4-6 

fått följande övergripande rubriker; ”Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kul-

turer och deras musikaliska karaktärsdrag” (Skolverket, 2011b, s. 102). På så sätt blir det upp 

till läraren att välja ut musik inom de genrerna. Det står också att eleverna ska få möta musik 

som förekommer i rituella sammanhang och med det menas musik som är gemensam och 

känd för många människor inom samma kultur.  

 

I årskurserna 7-9 ska eleverna gå igenom: ”Konstmusik, folkmusik och populärmusik från 

olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musi-

kaliska verk.” (Skolverket, 2011b, s. 103) Vad är då betydelsefull musik enligt Lgr11? Skol-

vetets (2011a) kommentarmaterial menar att det beror på sammanhanget. Musik kan vara be-

tydelsefull på olika sätt, i olika kulturer, genrer och epoker. Eleverna ska kunna diskutera var-

för just detta var viktigt. I resultatdiskussionen kommer jag ta upp frågan om vem det är som 

väljer ut den så kallade betydelsefulla musiken. Musiklärarens åsikter väger tungt här.  
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3.5 Mot en kulturell mångfaldsdiskurs i skolan?  

Andersson (2012) har vid Göteborgs universitet gjort en studie kring religionens roll i skolans 

styrdokument. I sitt examensarbete tar hon upp frågan huruvida läroplanen fortfarande vilar 

på en kristen värdegrund. Sverige har ett förflutet som kristet, men på grund av invandring 

från alla världsreligioner och avsaknad av religion så kan det bli problem. Hon undersöker om 

omnämnandet av religion i grundskolans läroplan har förändrats under tid. Det Andersson 

kommit fram till är att det fortfarande finns en kristen tradition och att det är den tradition och 

etik som skolan vilar på. Hon hävdar att kursplanerna framhäver kristendomen mer än andra 

religioner.  

 

Andersson (2012) har kommit fram till att den största förändringen som har skett är att Lpo94 

och Lgr11 har infört en kristen tradition i skolans värdegrund. Varken Lgr69 eller Lgr80 har 

någon koppling till en specifik religion utan hänvisar enbart till livsåskådning. Hon anser då 

att de tidigare läroplanerna är mer aktuella i tiden, då samhället har blivit mer mångkulturellt 

eftersom de inte företräder en konkret etik eller tradition. 

 

Enligt Sigurdsson (2002) är det problematiskt att skolans läroplaner vilar på en kristen tradit-

ion, för det finns många elever som inte känner sig hemma i just den traditionen. Ändå är det 

så att skolan påverkas av att följa en värdegrund baserad på kristen tradition och om skolan 

företräder den traditionen kommer eleverna växa upp med de normer och värderingarna? Sko-

lan blir då ett medel för att upprätthålla kristendomen i Sverige och det motsäger Skollagen 

som säger att skolan ska vara icke-konfessionell, det vill säga fri från religiösa inslag (Skol-

verket, 2012). 

  

Efter andra världskriget blev Sverige ett invandrarland och av Sveriges idag ca 9,5 miljoner 

invånare är mer än 1 miljon invandrare i första eller andra generationen, det vill säga personer 

med utländsk bakgrund (Richardson, 2010). Det gör att en stor del av Sveriges befolkning har 

en annan religiös bakgrund än den kristna. Dessutom ändrades år 2000 förhållandet mellan 

Svenska kyrkan och staten då kyrkan upphörde att vara statskyrka. Sedan dess har antalet 

medlemmar i Svenska kyrkan minskat stadigt för varje år. Svenska kyrkan har gjort en under-

sökning som visar att anledningen till att folket går ur Svenska kyrkan är dels för att de inte 

har samma tro, de tar inte del i kyrkans utbud och dels på grund av kyrkoavgiften. Personerna 

som väljer att vara kvar som medlemmar gör det på grund av de kyrkliga handlingarna (dop, 

konfirmation, vigsel och begravning), tradition och tro (Nationalencyklopedin, 2012a). Så det 
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är många människor med svensk bakgrund som tar avstånd från kristendomen, samtidigt som 

invandrare för med sig andra religioner in i Sverige. Det gör att kristendomen försvagas och 

bör kanske inte nämnas i Lgr11. Risken är att det blir som Sigurdsson (2002) påstår, att sko-

lan blir ett medel för att upprätthålla kristendomen.   

 

3.6 Tradition 

Vad är tradition? Enligt Nationalencyklopedin (2012b) står ordet tradition för "det som över-

lämnas", det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från generation till generation. 

Det kan uppdelas i inre tradition (synsätt, värderingar, tro, ideal) och yttre tradition (ord, utsa-

gor, texter). beteendetradition (moral, sed, arbetsformer), föremålstradition (lokaler, kläder, 

redskap) med mera. 

 

Traditioner finns i allt, varje familj har sina traditioner och varje skola har sina traditioner. 

Enligt Modeus (2000) måste det finnas ett behov av en tradition, annars kan den dö ut och 

försvinna. Förr firades ceremonier av "djupa" skäl, medan vi i dag firar för det har utvecklats 

till tradition. Traditioner utgör också en gemenskap, för man gör något tillsammans. Sedan 

menar Modeus att när en tradition försvinner så ersätts den ofta av en ny. 

 

Inom religionen är det traditioner och ceremonier som är byggstenarna. Går det då egentligen 

att skilja på religion och kultur (Modeus, 2000)? Sverige har i många år som kristet byggt upp 

sina traditioner runt de kristna högtiderna och den kulturen lever kvar än. Vi firar fortfarande 

jul, första advent, Lucia, påsk med mera, men kanske inte längre på grund av religiositet utan 

på grund av tradition.  

 

I Ann-Mari Flodins avhandling Sångskatten som socialt minne - en pedagogisk studie av en 

samling skolsånger (1998), har hon undersökt vilka traditioner som dominerade sångunder-

visningen i Sverige runt andra världskriget. Hon skriver om Nils Sjöblom som 1941 gjorde en 

enkätundersökning vid alla lärarseminarier om vilka sånger de skulle vilja se i en eventuell 

rikssångbok. Musiklärarna som utbildats på Kungliga Musikaliska akademien hade där ige-

nom fått en uppfattning om vad som var lämplig musik i skolan, för svaren blev likartade. 

Dock förekom det aldrig några svar såsom schlagers och burleska visor, utan det var sånger 

handlade om att vara ute i naturen, revir (om nationen, hembygden, historiska motiv), relat-

ioner (barn, ungdom, kärlek, gudsrelation) och tid (årstider, dygnet). Varför seminaristerna 
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svarade just detta berodde på att deras lärare på Kungliga Musikaliska Akademien hade sina 

musikaliska rötter i det senare artonhundratalet och nu förde de den musiken vidare. Flodin 

menar också att sångerna förutom att de sjungs och spelas är något man minns och som man 

ser tillbaka på och erinrar sig. Sångerna bär med sig minnen och det sociala minnet är viktigt 

när samma sånger sjungs om och om igen.  

 

3.7 Lärares föreställningar om musikens uppgift i skolan 
 
I en nationell utvärdering 1989 ställdes frågan till klass- och musiklärare; vilka är enligt din 

mening, musikundervisningens främsta uppgifter i dagens svenska skola? Syftet med under-

sökningen var att se hur läroplanen kom till konkret uttryck i musikundervisningen. Svaren 

har sedan delats in i fyra kategorier; personlig och social utveckling, bestående värden och 

ideal, musikaliska kunskaper och färdigheter, musikalisk kommunikation och upplevelse. Det 

fanns alltså en grupp lärare som lägger största vikten på den andra punkten som handlar om 

att de vill föra det musikaliska arvet vidare och bevara musiktraditioner samt ge eleverna 

andra alternativ än populärmusiken. Exempelvis menar en lärare i årskurs 2 att musiken upp-

gift är ”Att föra ett kulturarv vidare - särskilt vår svenska visskatt - eftersom den engelska och 

amerikanska musikpåverkan varit alltför dominerande under en längre tid". Den här läraren 

verkar anse att den utländska musiken fått för stort utrymme och vill ge sina elever den 

svenska musikskatten. En annan lärare i årskurs 2 menar att dess uppgift är "Att lära vanliga 

sånger och glada sånger (kulturarv). Att lära de vanligaste psalmerna (nya melodier)" 

(Sandberg, 1996, s. 87-91). Här nämns även psalmer som viktigt och det överensstämmer med 

de nuvarande målen för årskurs 1-3 i Lgr11.   

 

I ett annat citat menar en klasslärare i årskurs 2 att det är viktigt att barnen lär in och memore-

rar många sånger, även av äldre typ som exempelvis A. Tegnér på lågstadiet. Läraren menar 

att det är deras kulturarv. Det man kan notera är att de tre lärarna i undersökningen undervisar 

i årskurs två och alla verkar tycka det är viktigt att ge eleverna en musikskatt. En lärare i års-

kurs 5 vill "lära barnen mera av vår fina svenska sångskatt innan den har gått helt förlorad" 

(Sandberg, 1996, s. 87-91). De tillfrågade lärarna som undervisar i årskurs 9 nämner inte mu-

sikskatten lika tydligt som de övriga. Tyngdpunkten läggs inte på musiktraditioner, men det 

verkar ändå som lärarna vill ge sina elever olika alternativ till populärmusiken.  
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3.8 Skollagen om skolavslutningar 

Enligt skollagen (Skolverket, 2012) får de offentliga skolorna inte ha några religiösa inslag på 

skolavslutningarna och de ska utformas så att alla elever kan delta. Skolavslutningen är en 

betydelsefull del av skolans verksamhet som ska rama in terminens gemensamma arbete. Det 

är rektorn som är ytterst ansvarig för att avslutningarnas utformning följer skollagens be-

stämmelser vare sig de firar i kyrkan eller på annan plats. Skolinspektionen har enligt Skol-

verket (2012) slagit fast att om avslutningen utformas så att tonvikten ligger på traditioner, 

högtidlighet och den gemensamma samvaron, samt att det inte finns några religiösa inslag 

såsom bön eller välsignelse kan avslutningen hållas i kyrkan. De skriver att ”Den blomstertid 

nu kommer” som visserligen är en psalm är accepterad eftersom den är starkt förknippad med 

traditionen med skolavslutningar.  

 

Eftersom skolavslutning inte är en del i undervisningen kan denna bestämmelse inte 

användas av en elev för att bli befriad från att delta i en skolavslutning i kyrkan (Skolverket, 

2012). 

 
Man skiljer på begreppen undervisning och utbildning. Utbildningen är ett vidare begrepp 

som innefattar bland annat undervisning, raster och skolmåltider. Även skolavslutningen är en 

del utav utbildningen och obligatoriskt för alla elever att delta i. Skolverkets generaldirektör 

Anna Ekström menar att det är möjligt att ha en samling i kyrkan om det inte förekommer 

några konfessionella inslag. Hon skriver att det är skillnad på att få kunskap om religioner i 

undervisningen och att tvingas delta i religiös utövning (Ekström & Aggebo, 2012). Utbild-

ningsminister Jan Björklund anser dock att Skolverket tolkar lagen för strikt. 

 

Man ska absolut få sjunga psalmer i kyrkan på skolavslutningen, prästen ska få läsa upp 

julevangeliet, referera till Bibeln och berätta varför vi firar denna kristna högtid. (Sveriges 

Television, 2012) 

 

Björklund menar emellertid att man inte ska tvinga någon att be eller lyssna till trosbekännel-

sen. Enligt honom är julen en traditionell högtid som firats i kyrkan i många hundra år och det 

är en del av vårt kulturarv. Även om Björklund tycker att lagen i nuläget ger utrymme för 

psalmer i kyrkan vid skolavslutningarna, så är han beredd att se över möjligheten att ändra 

skollagen ifall debatten återkommer vid framtida avslutningar (Sveriges Television, 2012). 
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4. Metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer som datainsamlings-

metod. Eftersom denna typ av intervjuer har en låg grad av standardisering så har intervjuper-

sonerna kunnat svara med sina egna ord. Min studie är ute efter musiklärarnas åsikter om 

tradition och religion i musikundervisningen och en kvalitativ intervju var den metod jag 

tyckte lämpade sig bäst för det ändamålet.  

 

Jag har intervjuat tre musiklärare som undervisar i olika årskurser. Jag åkte och träffade dem 

på respektive lärares arbetsplats, där jag dessutom fått se musiksalen de bedriver sin under-

visning i. Eftersom jag sedan tidigare haft en relation till lärarna var det lätt att börja småprata 

med dem. Fördelen med det var att de var ganska öppna och villiga att svara på mina frågor.  

 

Musiklärarna intervjuade jag en och en i deras undervisningssal. Jag upplevde det som att de 

var lite nervösa inför själva inspelningen, särskilt efter jag tagit fram min bärbara dator som 

skulle fungera som inspelningsapparat. Oftast blev de mer frispråkiga efter intervjun när jag 

stoppat inspelningen.  

 

Bland bilagorna finns brevet (Bilaga nr. 1) med förfrågan om medverkan vid denna studie. 

Där finns också frågorna (Bilaga nr. 2) som jag använde som underlag vid mina intervjuer. 

Begränsningen av antalet informanter gjordes i samråd med min handledare. Dock blev det en 

mindre än beräknat på grund av olika omständigheter. Då underlaget i min undersökning är 

för svagt kan resultatet inte kan räknas som gällande i någon större utsträckning. 

 

En nackdel med den kvalitativa metoden är att det går åt mycket tid för intervjuerna. Bero-

ende på geografiskt läge så tar det tid att åka ut till intervjupersonernas arbetsplats och sedan 

tar själva intervjun lite tid. En annan svårighet var att få lärare att ställa upp. Fördelen med 

metoden är diskussionen mellan intervjuare och informant.  

 

4.1 Kvalitativ intervju som metod 

Det hade varit intressant att gjort den här undersökningen i större format, det vill säga ha fler 

informanter. Undersökningen hade även kunnat gå att genomföra i form av kvantitativ inter-
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vju i enkätform och då hade jag kunnat skicka ut fler förfrågningar. Nackdelen med den typen 

av datainsamlingsmetod är att man inte får någon diskussion kring ämnet och därmed inga 

nyanserade svar. Genom kvalitativa intervjuer kunde jag och informanten bedriva ett styrt 

samtal med fokus på berättelsen.  

 

Mitt mål var att ha fyra informanter, två musiklärare som undervisade på högstadiet och två 

som undervisade på låg och mellanstadiet. Slutligen blev det tre stycken, en som undervisade 

på högstadiet, en som undervisade årskurs 4-9 samt en som arbetade på en F-6 skola.  

 

När jag frågade musiklärarna angående specifika låtar som de ansåg vara svensk musiktradit-

ion, så var de tvungna att tänka efter ett tag. Jag misstänker att jag hade fått andra och kanske 

mer utförligare svar om jag exempelvis hade gjort en enkätundersökning, för då hade de kun-

nat tänka efter i lugn och ro. I brevet med förfrågan hade jag i och för sig berättat lite om vad 

studien skulle handla om, men inte att de skulle komma med konkreta förslag på sånger. Så 

svaren som jag fick genom denna pressade situation var det som de först kom att tänka på. 

Någon kunde dock lägga till svar lite längre fram i intervjun.  

 

Eftersom jag visste att jag skulle få svårt att komma med följdfrågor vid intervjutillfällena 

hade jag skrivit ett ganska detaljerat frågeunderlag med allt jag ämnade att reda på. Det var 

första gången som jag skulle genomföra en sådan här intervju så det var lite nervöst och mina 

frågeformuleringar blev kanske lite märkliga ibland. Därför var det skönt att informanterna 

var personer som jag kände. En del av mina frågor passade inte för en högstadielärare, utan 

var mer relevanta för en som undervisade i de lägre årskurserna. Under första intervjutillfället 

gjorde jag samtidigt lite anteckningar, men jag upplevde att det blev svårare att koncentrera 

sig på vad den intervjuade svarade. Dessutom blev det svårare att hålla i gång samtalet om jag 

skulle skriva ner hela svaret först och sedan ställa nästa fråga. Att spela in intervjun och ha 

möjlighet att återskapa hela samtalet i efterhand har varit en bra metod.  

 

Frågorna som jag ställde hade jag delat upp i olika kategorier; musiktradition, Lgr11, skolav-

slutningar, lucia och innehållet i låttexter. Jag upplevde mina intervjuer som standardiserade 

eftersom ambitionen var att ställa likadana frågor i samma ordning till varje intervjuperson. 

Ibland kunde intervjupersonen sväva ut i sina svar och berätta om sådant jag skulle komma 

fram till senare i intervjun. Därför blev intervjuerna mer som ett ledande samtal och jag skulle 

nog beskriva dem som lågt standardiserade. Frågorna var formulerade så att svarsutrymmet 
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blev ganska fritt, vilket gav intervjuerna en låg grad av strukturering (Patel & Davidsson, 

2003).  

 

4.2 Urval och genomförande 

Datainsamlingen ägde rum i musiksalen på respektive lärares arbetsplats och intervjuerna 

spelades in där med hjälp av en bärbar dator. Detta skedde under vecka 42-44, hösten 2012. I 

snitt blev intervjuerna 15-20 minuter långa.  

 

Genom att åka ut till skolorna har jag fått se musiklärarnas arbetsplats och vilka förutsättning-

ar de har för att bedriva sin undervisning. I arbetet har jag valt att kalla intervjupersonerna för 

Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 för att inte avslöja deras riktiga namn. När jag nämner skolan 

de arbetar på så får den samma siffra som läraren, det vill säga Lärare 1 jobbar på Skola 1. 

Skolorna ligger geografiskt utspritt i Skåne.  

 

Min tanke med studien var att intervjua musiklärare om deras syn på musiktraditioner och de 

religiösa inslagen i musikundervisningen. Eftersom jag från början reagerade på det centrala 

innehållet för årskurs 1-3 ville jag gärna intervjua lärare som arbetade med just de årskurser-

na. Tillslut blev det en som undervisar på låg och mellanstadiet och två stycken lärare som 

undervisar på högstadiet som ställde upp på en intervju. Jag var intresserad av att få under-

söka hur synen på musiktradition och religion skiljer sig beroende på vilket stadie de undervi-

sar i. Detta går dock inte att jämföra med bara en representant för låg- och mellanstadiet.  

 

I första hand skickade jag ut förfrågningar via epost eller Facebook till lärare jag tidigare haft 

kontakt med. Tre av dem tackade ja direkt och resten utav de tillfrågade fick jag aldrig något 

svar av. För att hitta en fjärde informant som arbetade på låg- och mellanstadiet sökte jag efter 

kontaktuppgifter på skolornas hemsidor. På många hemsidor stod den informationen ej utsatt 

och jag fick då kontakta skolassistenten för kontaktuppgifter. Det gjorde dock ingen nytta för 

jag fick inga svar från de lärarna heller. Därmed har ingen lärare som jag inte kände tidigare 

svarat på denna förfrågan.  

 

Alla mina informanter är kvinnor och jag vet inte om det spelar roll för slutresultatet. Det kan 

hända att kvinnor och män ser olika på tradition och religion, men det är nog mycket upp till 

var och en oavsett kön. Anledningen att det bara blev kvinnliga informanter var för att jag 
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kände dessa sedan tidigare och skickade i första hand ut förfrågan till dem. I efterhand var jag 

nöjd med att de ställde upp, för det kom som sagt inga andra positiva svar och tillslut gick det 

inte att vänta längre. Eftersom jag hade verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i sex veckor 

under första delen av höstterminen hade jag inte tid att genomföra intervjuerna förrän vecka 

42.  

 

4.2.1 Presentation av informanterna  

Lärare 1 undervisar i musik i årskurs F-6 i en förort till Malmö. Hon har arbetat på den skolan 

i 29 år, men varit verksam i 35 år. Hon har även läst till matematik och är tvåämneslärare. Vi 

träffades den 19 oktober 2012 för att genomföra intervjun. På denna skola hade jag praktik 

våren 2010 och efter det har vi inte direkt haft någon kontakt, så det blev ett uppskattat återse-

ende. Eftersom detta var min första intervju så var jag lite nervös, vilket jag talade om. Även 

Lärare 1 var nervös för att bli intervjuad. Hon upplevde att det blev extra pressat när jag pla-

cerade upp datorn och tryckte på ”rec”.  

 

Lärare 2 undervisar i musik och franska på en högstadieskola mitt i Skåne. Skolan är nystart-

ad och det är lärarens andra år på denna skola, men hon har undervisat i musik i 9 år. Hon har 

även tidigare arbetat som förskolepedagog och har hon en musikalisk bakgrund som klassisk 

gitarrist. Kommunen hade flyttat ett helt arbetslag från en annan skola på samma ort till denna 

nystartade skola. Därför kände de flesta redan varandra och kunde fortsätta arbeta på sitt in-

vanda sätt tillsammans. På Skola 2 hade jag praktik under hösten 2012 och lärare 2 var min 

handledare. Jag hade varit där i sex veckor innan vi genomförde intervjun den 25 oktober 

2012. Detta gjorde att vi under intervjun kunde relatera till särskilda elever och deras ur-

sprung. 

 

Lärare 3 har en tvåämnes-lärarutbildning i musik och historia. Hon arbetar på en F-9 skola i 

norra Skåne, men undervisar bara årskurs 4-9 i musik och har gjort det i tolv år. Min relation 

till skola 3 är att jag gick där på högstadiet. Jag har själv undervisats av Lärare 3 i vissa års-

kurser. Den här skolan har sedan dess genomgått en stor ombyggnad så nu såg den helt an-

norlunda ut än när jag gick där. Musiksalen hade flyttat till en annan byggnad och fått en ut-

formning som lämpade sig bättre för musikundervisning än vad den gjorde under min skol-

gång där. Intervjun med Lärare 3 genomförde vi i den nya musiksalen måndag den 29 okto-

ber.  



 

17 

 

4.3 Analys 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa hur analysen av intervjuerna har gått till. Jag har utgått 

från frågeställningarna och ställt olika frågor utifrån dem för att få fram ett resultat.  

 

Jag har hämtat inspiration från Patel & Davidsson (2003) och Kvale & Brinkman (2009). Me-

toden som Patel & Davidsson (2003) förespråkar är att läsa igenom intervjumaterialet många 

gånger och för att till slut kunna se ett mönster i det som sägs i intervjuerna. Utifrån detta ar-

betssätt har jag sedan delat in resultatet i olika kategorier efter vad som tog mest utrymme. 

Kategorierna är: Vad är musiktradition/kanon?, avslutningar, lucia, Lgr11 och textens inne-

håll. Med den sistnämnda kategorin menas att visa hur lärarna tänker gällande låttexter med 

religiöst budskap och kontexten runt låten. Kategorierna avslutningar och lucia behandlar 

informanternas syn på val av låtar, kristna eller ej, och hur firandet fungerar på respektive 

skola.  

 

Citaten som jag använder i analysen kommer från de transkriberade intervjuerna. Jag har tagit 

bort vissa överflödiga ord som alltså och liksom för att göra personerna rättvisa. I intervjusi-

tuationen har inte den intervjuade så mycket tid att fundera över ordvalet, utan det blir ett 

spontant tal. Då kan det bli många passager och ord som inte har någon betydelse i samman-

hanget. I de fallen har jag reducerat citatet till en begriplig mening.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Till denna studie har jag valt att i första hand skicka förfrågan till musiklärare som jag haft 

kontakt med tidigare. Det är personer som jag haft som handledare under mina praktikperi-

oder eller själv undervisats av i grundskolan. Jag känner även till en del som arbetar inom 

samma kommun som jag bor i och valde att skicka förfrågningar inom kommunen eftersom 

det var geografiskt nära och därmed skulle det bli lättare för mig att hinna med intervjuerna. 

Det kändes även viktigt att hålla intervjuerna på deras arbetsplats där de känner sig bekväma.  
 

Eftersom jag hade en god relation till informanterna så har jag vid förfrågan talat om vilka 

andra skolor som tackat ja till att medverka i studien och varför jag valt att fråga just de sko-

lorna. När jag skickade ut förfrågningar via epost så beskrev jag kort vad arbetet skulle handla 
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om (Se bilaga 1). Jag hoppades att det skulle fånga deras intresse. Jag såg heller ingen nackdel 

med att de fått tillfälle att börja fundera över ämnet. Det kunde exempelvis ge dem tid att 

kolla upp vad de använt för material på högtiderna för att sedan presentera det vid själva in-

tervjutillfället.   
 

Intervjupersonerna har inte känt något behov i att vara anonyma, men de måste vara skyddade 

för deras integritets skull. Här måste man tänka på vilka effekter den här undersökningen kan 

ge. Det är inte alls säkert att min analys av materialet är till informanternas eller deras arbets-

plats fördel. Därför ska det inte kunna gå att läsa ut vilka personer eller skolor som medverkar 

i denna studie (Kvale & Brinkman 2009). I början av arbetet ville jag gärna kunna skriva ut 

vilken ort skolan låg på för att visa om det blev olika resultat beroende på geografiskt läge. 

Under arbetets gång har jag sedan insett att det inte var så viktigt för denna studie. Det fanns 

många andra faktorer som påverkade resultatet såsom lärarens ålder, musiksmak och vilka 

årskurser de undervisade i. De tre faktorerna kommer jag att diskutera i resultatdiskussionen.   

 

I intervjun med Lärare 2 nämns namnet på en elev, då har jag i resultatdelen valt att ersätta 

elevens namn med ordet "elev".  När Lärare 2 nämner sin undervisnings ort i ett citat har jag 

valt att ändra ortnamnet till ordet kommunen.  

 

4.4.1 Felkällor, avgränsningar och bortfall 

Den här studien har tre kvinnliga informanter. Om det hade blivit andra svar vid en jämnare 

könsfördelning går inte att svara på. Det är säkert mycket upp till var och en och mina tre 

kvinnliga informanter tyckte inte likadant i alla frågor. Att det blev just kvinnor beror helt 

enkelt på att det var de jag kände till och inget jag medvetet valt. Det går även att diskutera 

huruvida resultatet hade blivit annorlunda om jag inte hade känt lärarna sedan tidigare. Det är 

möjligt att de kände sig trygga och var öppnare mot mig än de hade varit mot en okänd inter-

vjuare. Jag kände att de lärarna jag haft praktik hos såg mig som den jag var, det vill säga en 

musikhögskolestudent som arbetade med sitt examensarbete. Läraren som jag varit elev hos 

var lite mer reserverad och försiktig vid intervjun. Hon gav ganska korta svar jämfört med de 

andra. Så även om jag ser relationen som en fördel vid kvalitativa intervjuer är det inte säkert 

att den gynnar arbetet fullt ut.   
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Studien berättar vad dessa tre lärare hade för syn på musiktraditioner och kristendom i musik-

undervisningen. Två av dem arbetar på högstadiet (7-9) och en på låg- och mellanstadiet (F-

6). Den ena högstadieläraren undervisar dessutom på mellanstadiet också. Det hade varit bra 

att fått ett större underlag på lägre årskurserna, men eftersom ingen annan svarade på min 

förfrågan, gick tiden och sedan blev det för sent. Att alla informanter är två-ämneslärare har 

jag inte ägnat någon större uppmärksamhet. Jag har valt ut dem på grund av att de undervisar i 

musik och om deras andra ämne påverkar musikundervisningen och svaren på mina forsk-

ningsfrågor framgår inte i denna studie.  

     

I vissa intervjuer omnämndes rektorerna som en bidragande faktor och de har inte fått någon 

chans att ge sin synpunkt i denna studie. Arbetet är avgränsat till musiklärarens synvinkel.  

 

4.4.2 Studiens validitet 

Validitet avser ett tests förmåga att mäta vad det avser att mäta (Kvale, & Brinkmann, 2009). 

Min studie visar bara hur dessa utvalda musiklärare ser på musiktraditioner och religionen i 

musikundervisningen. Dessutom skiljer sig svaren beroende på vilka stadier de undervisar.  

 

Tolkningen som gjorts av den insamlade datan kan ha färgats av intervjuaren. Det hände att 

jag fick ställa oplanerade följdfrågor och då kunde det ibland bli ledande frågor samt ja och 

nej frågor istället för en öppen fråga som kunde gett informanten utrymme för ett mer utveck-

lat svar. Jag försökte i så god mån som möjligt att vara neutral och inte visa någon egen åsikt. 

Jag har försökt att hålla i gång samtalet genom att låta informanterna prata mest och ställt 

följdfrågor där det behövts.  
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5. Resultat 

Här presenteras resultatet av intervjuerna. Jag har utifrån informanternas svar delat in kapitlet 

i olika kategorier för att på så sätt få en tydlig struktur. De kategorier som tog störst utrymme 

har fått egna underrubriker.  

 

5.1 Svensk musiktradition  

Jag började mina intervjuer med frågor kring vad svensk musiktradition är. Om man jämför 

med litteraturen där jag påstår att det finns en kanon bestående av exempelvis Astrid Lind-

gren, Selma Lagerlöf och August Strindberg som alla går igenom i skolan, vad finns det då 

för något motsvarande inom musiken?   

 

Alltså i vissa årskurser går vi ju igenom, till exempel så sjunger vi Taubevisor och lite 

Bellman. Och sen tar vi upp när vi pratar om instrument och genrer så kommer ju den 

svenska musiken in. Men det är också så att den här skolan är ju med många olika kulturer 

en mångkulturell skola, vi värnar om allas musiktradition. Men som sagt Taube, Bellman, 

lite folkmusik. (Lärare 1) 

 

När jag bad om specifika låtförslag så nämnde Lärare 1 ”Änglamark” och ”Nocturne” av 

Evert Taube, ”Vila vid denna källa” av Bellman, men påpekade också att låtvalen varierar 

från år till år.  

 

Jag tycker ju den svenska kulturskatten och så kommer in väldigt lite även om jag försöker 

tänka på det. Jag tycker de svenska visdiktarna eller dom klassiska Roman och Wilhelm 

Pettersson-Berger, att dom får möta dom. Ett tag tvingade jag alla lära sig Fritjof och 

Carmencita utantill, första versen, bara för att de skulle ha någonting med sig och veta vem 

Taube är. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 tycker att musiktraditioner är viktigt, men menar att musiken är ett så litet ämne att 

det är svårt att lyckas med det på högstadiet. Hon menar att man borde börja med det i lägre 

årskurser, kanske redan på förskolan. Vidare så nämner hon några låtar som brukar finnas 

med i hennes undervisning. 
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Jag brukar ha nånting av Roman och Drottningholmsmusiken, Bellman har vi haft, Taube 

med Fritjof och Carmencita, Cornelis och Somliga går i trasiga skor. Brevet från kolonien 

känner dom ofta igen från mellanstadiet. Men Astrid Lindgren kör vi inte, det är mer för låg- 

och mellanstadiet. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 tar också upp vårt stora utbud svensk pop och rockmusik. Hon menar att det är vik-

tigt att visa de som lyckats bra utomlands. När filmen om Mamma Mia var aktuell sjöng de 

Abbas musik, men det är inget hon lär ut varje år eller i alla årskurser.  

 

”Nationalsången. Tycker jag. (...) Den blomstertid nu kommer.” (Lärare 3) Dessa sånger har 

Lärare 3 med i sin undervisning på mellanstadiet, men inte på högstadiet då hon inte tror att 

de skulle sjunga speciellt mycket. Dessutom förväntar hon sig att eleverna kan de sångerna 

sedan tidigare.  

 

Vem är det då som avgör vilken musik som är tradition? I kursplanen finns inget som visar 

specifikt att man ska spela och sjunga låtar av en viss kompositör. ”Det är nog det jag tycker, 

det jag anser de bör kunna.” (Lärare 1)  

 

Det blir ju väldigt subjektivt som musiklärare, sen försöker vi ju, vi träffas alltid en 2 gånger 

per termin, musiklärarna i kommunen. Så då brukar vi diskutera sådana här saker. (…) Så 

man bollar det med andra, det gör man. Men jag tror att många musiklärare jobbar utifrån sitt 

eget, det man själv är duktig på och tycker om. Och det blir ju lite fel. Den nya Lgr11 är väl-

digt tydligt med centralt innehåll. Sen är det klart att även om du kan välja fritt, så blir det 

ändå styrt. Där står ju inte inom betygskriterier att du ska känna till svensk musik, Cornelis 

liksom. (Lärare 2) 

 

Lärare 2 var den enda av de intervjuade som tog upp att musiklärarna i kommunen träffas och 

diskuterar ämnet. Vad hon inte nämnde var vad de kommer fram till på de sammankomsterna 

och jag tänkte på att följa upp det vid intervjutillfället.   

 

”Jag tycker det är katastrof som det egentligen är, att vi svenskar inte vet och känner till vår 

egen musikskatt.” (Lärare 2) Hon menar att eleverna borde få denna kunskap genom skolan.  
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Jag känner att det är upp till var och en. (…) Det beror på mig vad jag anser va tradition. Om 

jag frågar en kollega har dom inte samma uppfattning. Men jag tror att det har med åldern att 

göra också. (Lärare 3) 

 

Att hur man ser på tradition skulle ha med åldern att göra vad det bara Lärare 3 som tog upp. 

Hon hade bland annat råkat ut för att både skolledning och äldre kollegor hade synpunkter på 

val av låtar vid avslutningarna, bara för det var tradition för dem.  

 

 

5.2 Avslutningar 

Skolavslutningar har de senaste åren varit ett omdebatterat ämne. Alltifrån vilken lokal man 

ska vara i, till psalmer och religionens roll. När det gäller musikinslagen är det oftast musiklä-

raren som väljer ut sångerna. På skola 1 har det diskuterats i kollegiet om man skulle få 

sjunga religiösa sånger eller ej. Extra hett var ämnet för några år sedan och ett tag försökte 

skolan ta bort sånger med religiöst inslag och bara ha med julens lekar, men det har luckrats 

upp igen. 

 

”Vi hör ju de här sångerna överallt, vart vi än går, köpcentrum, och varför skulle vi inte få 

sjunga de här sångerna?” (Lärare 1) 

 

Skulle det vara någon som inte vill sjunga med i religiösa sånger så får de låta bli. Skola 1 

håller sina avslutningar i idrottssalen. Till sommaravslutningarna sjungs bland annat ”Den 

blomstertid nu kommer”, ”Idas sommarvisa”, ”Pippis sommarsång”, ”Sommarlov”, ”Ängla-

mark” och ”En vänlig grönskas rikas dräkt”. På julavslutningarna blandas religiöst med tom-

tesånger. För några år sedan såg programmet ut på följande sätt: ”Nu tändas tusen juleljus”, 

”Julen är här”, ”Jag drömmer om en jul hemma”, ”Ser du stjärnan i det blå”, ”We wish you a 

merry christmas” och ”Bella notte”.  

 

På skola 2 samlas de ute i caféet och visar lite videoklipp på vad eleverna gjort under den 

gångna terminen. De har också lite sång, kanske en kör eller någon spelar, men enligt Lärare 2 

är det väldigt avspänt särskilt när hon jämför med hur det varit på hennes tidigare arbetsplat-

ser. Då tågade de med svenska flaggan och mellanstadiets avslutning var enligt henne ännu 

pampigare med flaggor ner till kyrkan.  
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Jag tycker inte det är något problem heller, det är en byggnad. Jag är själv troende, men 

skulle aldrig tvinga eller pådyvla någon annan min tro, men jag skulle gå in i en moské. Så 

jag har svårt att se att man gör en sån stor grej av det. Att det har med byggnaden att göra, 

jag menar på våra skolavslutningar har ju inte prästen varit med, utan det är det faktum att 

det är fantastisk akustik och att alla får plats. Och att det blir väldigt mycket mer högtidligt. 

(Lärare 2) 

 

Lärare 2 nämner att de brukar ha med ”Den blomstertid nu kommer” som psalm på sommar-

avslutningen och någon psalm i luciatåget, med det är också de enda tillfällena som psalmer 

sjungs på skola 2. 

 

Skola 3 firar avslutningarna i aulan på skolan. Lärare 3 är med på högstadiets avslutningar, 

men inte mellanstadiets för hon kan inte vara på två ställen samtidigt.  

 

Men jag har varit med på högstadiets nu de två sista åren och då har vi kört Du gamla du fria 

och Den blomstertid nu kommer. Inte för att jag har bestämt, för det är rektorn som har 

bestämt det. (Lärare 3) 

 

Hon tillägger att de också har några sommaraktiga låtar med i programmet. Hade hon själv 

fått bestämma hade hon valt att inte ha med ”Den blomstertid”, så visst har hon restriktioner 

från högre instanser.  

 

Det var hårdare innan med gamle rektorn, för han var tvungen att ha ”Stilla natt” och ”Nu 

tändas tusen juleljus” på julavslutningen. (…) Han ville det och tyckte att det skulle vara så 

för det var nån som hade sagt det till honom, som inte jobbar kvar här längre, alltså nån 

gammal människa. Men sedan kom jag inte ifrån det. (Lärare 3) 

 

Vissa av Lärare 3:s kollegor gick på rektorns linje och ansåg att de var tvungna att ha ”Den 

blomstertid nu kommer” så det kunde bli ett sommarlov. Utan den sången kände de inte att 

det var en riktig skolavslutning. Idag har skolan kvar den låten och de sjunger även ”National-

sången”. Julavslutningarna har fått en ny utformning och numer framför de en julshow. Lärare 

3 påpekar att det skulle bli mycket konstigt att lägga in en allsång mitt i den showen där tem-

pot är ganska högt.  
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5.3 Lucia 

Lucia är en tradition som de flesta skolor uppmärksammar. Lärare 1 anser att det är upp till 

varje elev om man vill medverka och sjunga dessa sånger eller inte. Det kan kännas konstigt 

om man har en annan tradition, men hon säger att det är sällan som någon avstår från att delta 

i luciatåget.  

 

Skola 2 har bara haft luciatåg en gång tidigare med Lärare 2 och då blandade de traditionella 

och kristna sånger med bland annat en hiphop-låt som handlade om ljus. ”Jag tar de tradit-

ionella, inte samma varje år, men där är vissa som eleverna också vill ha med.” 

 

Lärare 3 ansvarar för luciatåget och hon funderar på vad låtarna handlar om, men det är inte 

hon som väljer ut vilken repertoar de ska ha.  

 

Jag väljer inte, utan de (läs eleverna) väljer vilka låtar de vill ha. (…) Och då händer det att 

det blir låtar som är psalm eller man sjunger något med Gud och Jesus, men då är det för de 

tycker låtarna är fina och tycker det är helt okej. (Lärare 3) 

 

Hon berättar även att de inte kör ett traditionellt luciatåg längre, utan de första 10-15 minuter-

na är ett ”normalt” luciatåg och sedan brakar det loss i en luciashow med sketcher och dans. 

Lärare 3 tror inte att det hade varit så många som valt att vara med i luciatåget om det bara 

hade varit ett vanligt traditionellt tåg.  
 

5.4 Lgr11 

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland 

nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk 

barnvisetradition. (Skolverket, 2011b, s. 101) 

 

Ovanstående citat är hämtat ur det centrala innehållet för årskurs 1-3 i Lgr11. Det jag reage-

rade på här var att det står tydligt utskrivet att eleverna ska kunna nationalsången och några av 

de vanligaste psalmerna. Men vems vardagliga och högtidliga sammanhang relaterar det till? 

Skolan som enligt skollagen ska vara icke-konfessionell och inte påtvinga eleverna någon 

religion har här tagit ställning för kristendomen.  
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Eftersom Lärare 3 inte undervisar i de årskurserna har hon inte läst på någonting om detta. 

”Men jag tycker det är ett bra ställe att lägga det på faktiskt”.  Hon menar också att det enda 

stället där eleverna blir påtvingade en svensk tradition är på avslutningen, men skola 3 har 

enligt Lärare 3 ingen traditionell avslutning på högstadiet.  

 

Lärare 2 undervisar heller inte i de årskurserna men tycker att det låter jättebra. Hon tillägger 

att utöver nationalsången och psalmer så har vi första maj och Valborg med tillhörande vår-

sångerna och även julsånger. Att elever som inte har svensk bakgrund eller tradition skulle 

vara tvingade ser hon inte som något problem. 

 

Ja, men de är ju tvingade till det svenska språket också. Så det är rätt kul att känna till de 

svenska traditionerna om man bor här, tror jag. Liksom när jag bodde i Frankrike så är det 

kul att se hur de firar jul, att känna till det, men sen att man inte sjunger de sångerna hemma 

eller firar på vårt sätt är en annan sak. (Lärare 2) 

 

Lärare 1 tycker att det centrala innehållet är mycket tydligt. Nationalsången hade hon inte 

alltid med innan Lgr11 kom, utan då kunde det vara klasslärarna som kom med önskemål om 

att de skulle sjunga den. ”Det har inte känts riktigt nödvändigt för mig att öva in den, men nu 

står det klart och tydligt.” De sjunger den i samband med Sveriges nationaldag och vid olika 

sportevenemang. Hon nämner även att de alltid sjunger ”Den blomstertid nu kommer” och 

ibland ”En vänlig grönskas rika dräkt” som psalmer vid sommaravslutningen.  Till jul blir det 

ofta psalmen ”Nu tändas tusen juleljus”.  

 

Det känns som att det är någonting som de ska ha med sig. Som alltid funnits. (…) Det har 

inte så mycket med religiositet att göra, utan med sångerna. (Lärare 1) 

 

Även om det här centrala innehållet bygger på Sveriges kristna och västerländska historia så 

tycker inte Lärare 1 att hon stöter på några problem, varken vid lucia eller psalmer.  

 

Men vi bor ju alla i Sverige och det är ingen, det hör verkligen till undantaget att någon säger 

att den här vill inte jag sjunga för det är inte min nationalsång. (Lärare 1) 
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Hon nämner som ett annat exempel att det finns Jehovas vittne elever som inte får lov att 

sjunga födelsedagssånger. De elever som av olika anledningar inte får sjunga vissa sånger får 

låta bli.  

 

5.5 Textens innehåll 

När det gäller musiklärarnas uppgift att välja sånger inför högtider så undrade jag om de tän-

ker på vad texterna handlar om. Den kristna musiken har sitt budskap att föra fram och hur 

gör man som musiklärare när det gäller val av kristna sånger. 

 

Lärare 1 har det i åtanke och de har haft en diskussion i kollegiet angående religiös musik, 

men det är upp till varje elev om de vill sjunga med eller inte. Hon talar även om kontexten 

runt högtiderna. 

 

Varför vi firar jul och lucia också. Man går igenom vad sångtexterna står för. Det är svår text 

för dem. Det är gammal text, man får ju förklara vad den handlar om, det är gamla ord så att 

säga. I varje fall ”Den blomstertid”, den är svårbegriplig. (Lärare 1)  

 

Hon tror inte att det påverkar eleverna på något negativt sätt. Sedan är det så att eleverna får 

själva berätta hur de tolkar och uppfattar texten. Till exempel berättar Lärare 1 att när de nyli-

gen sjungit John Lennons ”Imagine” så har eleverna fått tolka och berätta vad de tror han vill 

få fram och har för budskap med den låten.  

 

På skola 2 har de diskuterat hur de ska göra när man kommer in på ämnet gospel och Lärare 2 

menar att man inte behöver göra något problem av det. Skulle det dyka upp något så får de 

prata om det och säga att det är okej att eleven inte är med och sjunger. Skolan har många 

elever som är muslimer och hon har varit med om att en elev sagt att han inte tänker sjunga 

några kristna sånger. ”Jag skulle aldrig tvinga honom att sjunga en svensk psalm till exempel, 

då får han väl sitta tyst och de andra sjunger, tänker jag.” Därför har hon sagt till sina elever 

med annan bakgrund att de gärna får ta med någonting som de kan sjunga tillsammans och 

visa hur deras tradition och tro ser ut.  

 

Precis som dom har kristendom, judendom och islam på religionen så kommer det in här 

också. Sen skulle jag önska att man hade kunnat ta sånger från islam, men det är det att jag 
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kan inte. (…) Jag tror det handlar om respekt. Att om man respekterar andra människor tro 

(….) om man är den sortens människa så att man visar det så att eleverna känner det, då kan 

man ta kristna sånger eller nånting som ligger långt ifrån dom musikaliskt, som visa till 

exempel. (Lärare 2) 

 

Lärare 3 tänker på vad låtarna handlar om och vid deras luciatåg har eleverna frihet att själva 

välja vilka låtar de vill ha med. Annars sjunger de inte direkt några religiösa sånger på hög-

stadiet. När de går igenom olika musikstilar så kommer samhället inbakat med i det. Skulle de 

i någon musikstil stöta på en annan religion så tar de upp det. Hon medger att hon skulle 

kunna gå igenom sångtexter mer än vad hon gör.  
 

Det är väl nästan bara om vi pratar om gospel och lyssnar på gospel, så pratar vi om texten 

och vad den handlar om. Om vi sjunger jullåtar för de mindre barnen så kan vi också prata 

om vad det handlar om. (Lärare 3) 

 

På min fråga om hon berättar något om kontexten runt "Den blomstertid" så svarar hon att den 

enda gång som de sjunger den på högstadiet är på avslutningen och hon räknar med att alla 

kan den sedan tidigare.  
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6. Resultatdiskussion 

Här kommer jag att diskutera vad undersökningen givit för resultat. Resultatdiskussionen är 

indelad i olika delar utifrån mina frågeställningar. Dock har skolavslutningarna också fått en 

egen rubrik då jag anser att det ämnet utgör en stor del av resultatet.  

6.1 Vad är svensk musiktradition?  

Just ordet tradition står för ”det som ska överlämnas” (Nationalencyklopedin, 2012b). Det är 

något som går från generation till generation, men det måste finnas ett behov av traditionen, 

för när en tradition inte behövs längre dör den ut och ersätts då ofta av en ny (Modeus, 2000). 

När det gäller tradition inom musiken, så tror jag att vissa låtar hänger med ett tag men allt 

eftersom tiden går blir de inaktuella. Enligt informanterna har ”Den blomstertid nu kommer” 

envist klamrat sig kvar vid sommaravslutningarna, men den får sällskap av nyare komposit-

ioner som exempelvis ”Idas sommarvisa” och även andra sånger som handlar om sommaren.  

 

Hur informanterna ser på musiktradition verkar vara mycket upp till var och en, för jag fick 

olika svar från alla tillfrågade. Det var endast musik av Evert Taube och Bellman som nämn-

des vid flera tillfällen. Jag har utifrån intervjuerna kommit fram till några faktorer som tillsy-

nes påverkar synen på musiktradition.  

 

Första faktorn är lärarens ålder. Lärare 1 och 3 kommer från olika generationer och har vuxit 

upp med olika läroplaner och musiklärare. Även studierna på musikhögskolan måste ha skilts 

sig åt. Flodin (1998) har i sin avhandling kommit fram till att man på musiklärarutbildningen 

får en uppfattning om vad som är lämplig musik i skolan. De som då undervisar på musiklära-

rutbildningen har i sin tur fått deras uppfattningar och värderingar om musik som de för vi-

dare. Flodins undersökning har några år på nacken nu, men jag tror att det ser ut så fortfarande 

och förmodligen kommer det alltid att påverka. Lärare 3 påtalade att hon och kollegorna inte 

har samma uppfattning om musiktraditioner och att det beror på personen, men hon tror även 

att det har med åldern att göra.  

 

Den andra faktorn jag kommit fram till är att det spelar stor roll vilka årskurser lärarna under-

visar i. Dels beror det på att Lgr11 har olika kriterier för de olika stadierna som lärarna måste 

förhålla sig till. Särskilt i målen för åk. 1-3 står det specifikt utsatt vissa sånger såsom ”Nat-
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ionalsången” och vissa psalmer ska finnas med. Lärare 2 och 3 som undervisar på högstadiet 

menar att musiktradition är något som de ska gå igenom i lägre årskurser. Lärare 3 tror inte att 

hon skulle få sina högstadieelever att sjunga särskilt mycket, utan de koncentrerar sig på en-

semblespel. Enligt lärare 2 är musiken ett så litet ämne att det är svårt att få med musiktradit-

ion på högstadiet, men hon försöker i alla fall att presentera några klassiska kompositörer och 

visdiktare.  

 

Den tredje faktorn är lärarnas egen musiksmak. Lärare 2 har en bakgrund som klassisk gitar-

rist och även om hon inte tror det själv så påverkar det kanske hennes val av traditionsmusik. 

Jag tyckte det framgick i intervjuerna att Lärare 1 och 2 som har ett personligt intresse för 

klassisk musik ser det som svensk musiktradition och gärna för den musiken vidare. Annars är 

det så att som musiklärare har man makt att välja låtmaterial själv. Den enda låt som ens står 

omnämnd i Lgr11 är ”Nationalsången”. Sedan står det dock några vanliga psalmer, barnvisor 

och musik från andra kulturer och genrer, men det är fortfarande upp till varje lärare att välja 

ut undervisningsmaterial. 

 

De här faktorerna har jag kommit fram till via analys av intervjuerna, men för att redovisa 

vilken sorts musik och sånger som anses vara musiktradition är underlaget för litet. Musik av 

Evert Taube och Bellman, ”Den blomstertid nu kommer”, ”Nationalsången”, Cornelis Vre-

eswijk nämns. Även några klassiska kompositörer som Roman och Wilhelm Pettersson-

Berger. En informant påpekade att det finns nyare svensk musik och att det är viktigt att pre-

sentera de som lyckats bra utomlands, exempelvis Abba. Det blir alltså mycket olika svar om 

vad svensk musiktradition är och jag tror att det kommer ändras hela tiden. Viss musik kom-

mer att glömmas bort och annan musik kommer att tillkomma.   

 

6.2 Vem avgör vad som är musiktradition? 

Som jag nämnt tidigare är ”Nationalsången” den enda låt som står utsatt i Lgr11 (Skolverket, 

2011b) att eleverna ska sjunga och att det övriga låtvalet är upp till musiklärarna. Enligt Lä-

rare 1 är det hon som väljer vad som är tradition och det blir det hon anser att eleverna bör 

känna till. Även Lärare 2 menar att det blir subjektivt. Musiklärarna i hennes kommun träffas 

ibland och diskuterar ämnet, men de kommer aldrig fram till något på de träffarna. Hon tror 

att många väljer det man själv är duktig på och tycker om. Lärare 3 påstår att hon inte har 
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någon ”musikskatt” som hon anser är viktig att föra vidare förutom ”Den blomstertid nu 

kommer” och ”Nationalsången”.  

 

Tillskillnad från Lgr11 så hade Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969b) mer utförliga beskrivningar 

på alla moment som skulle ingå i undervisningen. Det fanns konkreta låtförslag för låg- och 

mellanstadieeleverna. Om musiklärarna följde de förslagen, så har den generationen fått unge-

fär samma musik med sig. Vidare kan man diskutera vem som bestämt de låtförslagen, vem 

har avgjort att detta bör eleverna sjunga? Den frågan kan man ha i minnet när man bläddrar i 

sångböcker. Bakom varje sångbok finns det någon eller några som valt ut de sånger som de 

ansett ska bevaras och användas. Det har i omgångar getts ut sångböcker där de ansett att man 

samlat den svenska kulturskatten, exempelvis var det tre musiklärare som 1984 gav ut ”Sång-

boken” med syftet att bevara den svenska sångskatten (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 

2004). På 1930-talet hade de obligatoriska sånger som alla barn skulle lära sig att sjunga. Om 

då alla musiklärare idag skulle använda sig av en och samma sångbok skulle vi kanske åter få 

en gemensam musiktradition. Dock kommer återigen problemet att enas om en gemensam 

sångskatt. Hur skulle urvalet gå till? När jag idag bläddrar i olika sångböcker så förändras 

innehållet ständigt. Det tillkommer hela tiden nya kompositioner som blivit populära. Enligt 

Lärare 1 finns det ytterligare en aspekt att tänka på och det är språket som ständigt förändras. 

Hon menar att ”Den blomstertid nu kommer” innehåller många gammaldags ord och hon får 

gå igenom den noga och förklara vad orden betyder, annars blir den för svår att förstå. Det är 

kanske så att språket bidrar till att musiktraditionen förändras. Att sjunga sånger som man inte 

förstår vad de handlar om tilltalar nog inte eleverna idag. De sångerna får helt enkelt inte 

samma betydelse som de hade förr i tiden.  

 

Om man spinner vidare på tråden om vem som avgör och bestämmer vad som är betydelse-

fullt så står det i Lgr11 (Skolverket, 2011b) att eleverna i årskurs 7-9 ska eleverna möta bety-

delsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. Då undrar jag vem det är som avgör 

vad som är betydelsefullt. Lgr11 menar också att de ska kunna diskutera varför en viss musik-

stil/genre är viktig. Min tanke är att musikläraren ändå först måste valt ut materialet som pre-

senteras för eleverna därför att den läraren anser det vara betydelsefullt.    

 

Här kan man också fundera över musiklärarens syfte med sin undervisning, vad läraren vill 

förmedla till sina elever. Enligt Sandbergs (1996) undersökning finns det en grupp musiklä-

rare som i deras undervisning lägger den största vikten på att föra vidare det musikaliska arvet 
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och bevara musiktraditioner. En lärare vill lära barnen den svenska kulturskatten innan den 

går förlorad. Andra vill föra kulturarvet vidare. Dock verkar det främst vara lärare i lägre års-

kurser (åk 1-5) som anser att detta är viktigt. Mina informanter som undervisar på högstadiet 

verkade anse att musikskatten främst var viktig i de lägre årskurserna. Lärare 3 sjunger aldrig 

”Den blomstertid” och ”Nationalsången” på lektionstid, utan det anser hon att de ska kunna 

sedan tidigare. Lärare 2 menar de bör börja med svensk musiktradition mycket tidigare. 

 

Är det möjligt att svensk musiktradition bara är för de yngre? Att det är något som vi sjunger 

som små och sedan ska minnas när vi blir äldre? Flodin (1998) menar att vissa sånger bär med 

sig sociala minnen och man ser tillbaka och minns. Har eleverna sjungit samma sång på varje 

skolavslutning under alla år, så blir det ett socialt minne för dem. Det bär man med sig och 

när man själv står och ska bestämma låtar till avslutningen, är säkert risken stor att man väljer 

låten som alltid sjungits bara för att den i minnet är förknippad avslutning. Lärare 3 bekräftar 

verkligen detta påstående när hon berättar om skolans rektor som var tvungen att ha med vissa 

psalmer på avslutningarna. Informanterna menar också att eleverna bör sjunga traditionella 

sånger i tidig ålder och verkar tycka det är svårt att få med i det i undervisningen för högre 

årskurser. Intressant är att informanterna inte ger några utförliga svar om vad svensk musik-

tradition är, men ändå vill att eleverna ska börja med det tidigt.  

 

 

6.3 Musik på skolavslutningar 

Som musiklärare får man ofta uppdraget att ordna musikinslagen på skolavslutningarna och 

varje skola utformar sina egna traditioner för hur dessa högtider ska firas. Enligt skollagen 

(Skolverket, 2012) är det rektorn som bör ansvaret för att avslutningarna utformas så det inte 

ska förekomma några religiösa inslag vare sig de firar i kyrkan eller i en annan lokal. Det här 

problemet debatteras intensivt i media varje år kring avslutningarna. Ska man få vara i kyr-

kan? Får prästen medverka? Välsignelse? Psalmer? På skola 1 försökte de ta bort alla reli-

giösa sånger ett tag, men det luckrades upp igen. Lärare 1 menar att eftersom vi hör de sång-

erna överallt, varför skulle de inte få lov att sjunga dem i skolan? Skulle det vara någon elev 

som inte vill sjunga så slipper de, säger Lärare 1.  

 

Skolverkets juridiska dokument ”Skolan och kyrkan” (Skolverket, 2012) klargör att psalmer 

är tillåtna om de är starkt förknippade med tradition. Då kommer återigen från om vem som 
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avgör vad som är traditionella psalmer. Rektorer och musiklärare i Sverige har alla olika refe-

renser. Lärare 3 vittnar om skolans förre rektor som var tvungen att ha med vissa psalmer på 

avslutningar, för annars blev det inte lov på riktigt enligt honom. Det var en äldre kollega som 

hade påverkat rektorn och sedan förde han den traditionen vidare. En rektor kan alltså påverka 

utformningen av avslutningarna väldigt mycket. Den nuvarande rektorn har beslutat att psal-

men ”Den blomstertid” ska sjungas, men Lärare 3 hade själv gärna valt andra sånger. Detta 

bekräftar hur viktig en tradition kan bli. ”Den blomstertid” förknippar många med skolavslut-

ning och får de inte sjunga den då, upplevs det som märkligt. Att låten har blivit tradition be-

ror på oss själva, men som Lärare 3 vittnar om så finns det de personer som vill bryta tradit-

ionen. Hon själv hade gärna valt en annan sång istället för den traditionella.  

 

Utbildningsminister Jan Björklund anser att lagen tillåter att man sjunger psalmer och läser 

julevangelium. Han menar att det är en del av vårt kulturarv (Sveriges Television, 2012). Inte 

heller Lärare 2 tycker det skulle vara något problem med att sjunga psalmer och fira avslut-

ningar i kyrkan, för det är en byggnad med bra akustik och plats för alla. Att själva byggnaden 

skulle påverka eleverna negativt tror hon inte, utan allt handlar om respekt.  

 

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström menar att eftersom skollagen säger att skolan ska 

vara icke-konfessionell så finns det inget utrymme för religiösa inslag (Ekström & Aggebo, 

2012). Dock har Skolverket skrivit att om en psalm räknas som traditionell får den lov att 

sjungas (Skolverket, 2012). Detta motsäger varandra, då en psalm borde vara religiös vare sig 

den anses vara traditionell eller ej. Björklund verkar vara trött på den här debatten som åter-

kommer varje år och säger att han är beredd på att ändra skollagen. Det får mig att fundera 

över om han tolkar lagen på det sätt han personligen vill att den ska tolkas eller om han verk-

ligen har ett öppet synsätt. Att skollagen kan tolkas på så skilda sätt måste försvåra det för 

skolorna, vem ska de rätta sig efter? På mina informanters skolor sjungs det psalmer på av-

slutningarna och det verkar vara de traditionella psalmerna som har företräde, vilket enligt 

skolverket är tillåtet. Jag funderar även över andra sånger, särskilt julsånger som ofta har ett 

religiöst budskap, hur ställer sig skolverket gentemot dem? Relativt nyskrivna sånger som 

blivit populära via en känd artist lockar ofta eleverna till att vilja sjunga de sångerna. Om då 

sången har en religiös underton är det möjligt att sjunga den vid en skolavslutning utan att det 

blir protester? Kanske är en sådan sång mer tillåten bara för att den inte räknas som en psalm.  
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6.4 Religiös musik i musikundervisningen 

I och med att det var kyrkan som höll i utbildningen förr var det naturligt att sjunga religiösa 

sånger i skolan. Sången användes till att börja med som ett pedagogiskt hjälpmedel i guds-

tjänsten där det var texten som var viktigast (Varkøy, 1996). Musikämnet fick ett stort antal 

timmar och skoleleverna medverkade även med sång på gudstjänsterna. Enligt Gustafsson 

(2000) var syftet med ämnet sång att få eleverna att medverka i gudstjänsterna och lära sig 

den rätta läran. Man märker att kyrkan varit involverad i skolundervisningen sedan lång tid 

tillbaka och att Sverige påverkats av det. Dock har musikämnet utvecklats och handlar inte 

om att påverka elevernas tro längre. Jag har tidigare diskuterat musiktraditioner och man kan 

konstatera att vissa traditioner kommer från kristendomen. Är det möjligt att skilja på religion 

och kultur (Modeus, 2000)? Sverige har byggt upp traditioner kring de kristna högtiderna och 

idag firar vi kanske mest på grund av att det är tradition än religion. Högtiderna återfinns även 

i skolans värld. Att bedriva en undervisning helt avskuren från övriga samhället är nog svårt 

och man måste informera eleverna varför vissa högtider firas.  

 

I folkskolans läroplan för sång år 1878 (Normalplan, 1978) står det att de ska sjunga psalm-

melodier och andra sånger av lämpligt innehåll. Texten var fortfarande betydelsefull och det 

var viktigt att gå igenom ordens betydelse. Som musiklärare idag får man tänka lite på vad 

sångtexterna handlar om och vad de ger för budskap. När det gäller religiös musik är det en-

ligt informanterna upp till eleverna att välja om de vill sjunga med eller inte. Ingen av mina 

informanter tvingar en elev att sjunga, utan respekterar elevens val. Lärare 1 går igenom sång-

texter och berättar kontexten runt högtiderna. Hon tror inte att det påverkar på något negativt 

sätt, för sedan låter hon eleverna berätta hur de tolkar texten.  

 

I musikämnet för låg och mellanstadiet i Lgr69 fanns fortfarande koraler och kyrkovisor kvar 

och Skolöverstyrelsens (1969b) supplementet med kompletterande anvisningar innehåller 

konkreta förslag på låtval, som bland annat många psalmer och visor. Även om skolan ut-

vecklats en hel del så är musikundervisningen ganska styrd, i alla fall om man väljer att följa 

supplementet. I Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) nämns inget om religiös musik, utan det be-

skrivs som sånger och visor som anknyter till deras vardag. Natalie Andersson (2012) har i sin 

studie kommit fram till att det som skiljer Lgr69 och Lgr80 från Lpo 94 och Lgr11 är att de 

senare infört en kristen tradition i skolans värdegrund. Det som kommit tillbaka i Lgr11 

(Skolverket, 2011b) är att eleverna i årskurs 1-3 nu ska sjunga några av de vanligaste psal-

merna och ”Nationalsången”. Lärare 1 berättar att hon inte alltid hade med den förr, men nu 
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när det står klart och tydligt sjunger de den ibland. Hon har med vanliga psalmer vid avslut-

ningar och menar att det inte har med religiositet att göra, utan med sångerna för de är tradit-

ion för henne. Återigen kan man ana att det sociala sångminnet spelar stor roll. Lärare 3 tyck-

er att det passar bra att lägga in det för årskurs 1-3. Enligt henne är avslutningen det enda stäl-

let där eleverna blir påtvingade en svensk tradition.  

 

Lgr11:s värdegrund bygger på kristen etik och kursplanen i musik menar att eleverna ska 

sjunga vissa psalmer och musik som knyter an till elevens vardag och högtidliga samman-

hang. Skollagen däremot säger att skolan ska vara icke-konfessionell. Frågan är var den 

kristna musiken hamnar då, när det står i Lgr11 att eleverna ska få den traditionen men enligt 

skollagen får sådana sånger bara sjungas om de anses vara traditionella. Då kan man undra 

vilken som blir viktigast att följa, Lgr11 eller skollagen? Vem det då är som bestämmer vad 

som är tradition?  

 

Det kan bli problematiskt att skolans läroplaner vilar på en kristen tradition, för det finns ele-

ver som inte känner sig hemma i det (Sigurdsson, 2002). Idag finns det ca 1 miljon invandrare 

i första eller andra hands generationen i Sverige (Richardsson, 2010). Ändå står det i kurspla-

nen för musik i Lgr11 att de ska ha ”musik som knyter an till elevens vardagliga och högtid-

liga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna”. Vilka 

elever syftar de på? Hade det bara varit första satsen så kunde man tolkat det till alla religion-

er och kulturer, men bisatsen talar om att det ska vara bland annat psalmer. Eftersom Jan 

Björklund inte hade några problem med religiösa inslag på skolavslutningarna, skulle han 

förmodligen inte se något problem med det målet heller. Däremot hade det varit intressant att 

höra Anna Ekström på Skolverkets åsikt. Kan detta målet gå ihop med skollagen?  

 

Lärare 2 anser inte att det skulle vara något problem för eleverna, hon menar att de blir tving-

ade till svenska språket också, vilket ju är sant. När hon själv bott utomlands har hon velat se 

deras traditioner och känna till hur de gör, men att man inte gör likadant hemma är en annan 

sak. Jag kan förstå hur hon tänker, men om en elev i nio år tvingas ta del av Sveriges kristna 

traditioner kan de då undvika att bli påverkade? Lärare 1 ger ett exempel på att elever från 

Jehovas vittne inte får vara med på födelsedagssånger. Hon säger också att det inte är någon 

som vägrar att sjunga Nationalsången bara för det inte är deras.  
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Skola 2 och 3 som har högstadieundervisning kommer ofta in på gospel och det är där som det 

kan bli problem, men de elever som absolut inte vill sjunga kristna sånger slipper. När de 

kommer in på musik från andra kulturer så pratar de om samhället runt om och religionen 

kommer in det också. Lärare 2 skulle gärna använt sig av exempelvis sånger från Islam, men 

hon har själv inte tillräcklig kunskap om den musiken. Det är nog därför det är svårt för andra 

religioners musik att komma in i skolan, för musiklärarna är för osäkra. Lärare 2:s lösning var 

att säga till elever med annan bakgrund att ta med något och visa för de andra hur deras tradit-

ion ser ut. Hon tror att allt handlar om respekt. Känner eleverna att läraren respekterar deras 

tro så kan de acceptera att sjunga något som ligger långt ifrån dem själva.  

 

När det gäller att välja ut låtar till ett luciatåg så låter lärare 3 eleverna välja helt själva och då 

kan det komma med låtar som handlar om Gud och Jesus. Men det tycker hon är acceptabelt 

eftersom eleverna själva valt det. Lärare 2 blandar traditionella, kristna med modernare, men 

säger att det finns vissa låtar eleverna vill ha med. Så är det alltså på dessa två högstadiesko-

lorna och det jag tänker på är att de sånger som eleverna vill ha med, var har de fått dem 

ifrån? Är det sånger som de sjungit i skolan innan högstadiet och förknippar med lucia? Då 

har de sångerna hamnat i deras sociala sångminne och måste vara med. Lärare 1 som arbetar 

med yngre elever anser också att det är upp till var och en om de vill medverka. Hon menar 

att det kan kännas konstigt om man har en annan bakgrund, men det är sällan någon avstår. 

Jag funderar över i vilken ålder man börjar fundera över religion och kan bestämma själv om 

sin medverkan. Det är nog inte så lätt när man säkert vill vara som alla andra och inte sticka ut 

från mängden. Föräldrarna kan nog ha en stor roll här, de kan låta sina barn få medverka i allt 

den svenska skolan ger dem eller begränsa det.  

 

Jag tycker att det är ganska uppenbart att musiktraditioner och Sveriges bakgrund som kristet 

hänger ihop. Det är svårt att skilja det åt och det kommer förmodligen orsaka fler debatter i 

framtiden.  
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7. Slutsats 

7.1 Vilken syn har lärare på musiktradition?  

Det verkar inte finnas någon uttalad svensk musiktradition för mina informanter. Underlaget 

för min undersökning är egentligen för litet för att kunna avgöra det, men slutsatsen är grun-

dad på den informationen jag fått fram. Svenska visor av exempelvis kompositörerna Taube 

och Bellman nämndes av två informanter, men för övrigt är det mycket upp till varje musiklä-

rare att avgöra. De berättar det blir subjektivt som ensam musiklärare på skolan. Jag har i min 

resultatdiskussion kommit fram till tre faktorer som påverkar hur lärarna ser på musiktradit-

ion. Det beror på läraren ålder, vilka årskurser de undervisar i och lärarens egen musiksmak.  

 

Vid mina intervjuer med högstadielärarna framkom det att de vill att eleverna ska introduceras 

för den svenska låtskatten i tidigare årskurser, för sedan är det inte så lätt att få med den. Då 

kan man ju ställa sig frågan om svensk musiktradition bara är för de yngre? Läroplanen på-

verkar också här, för de äldre behöver mycket praktisk kunskap. De ska kunna hantera olika 

instrument och det tar upp mycket av lektionstiden. Och där passar tydligen inte svensk mu-

siktradition in.  

 

Lgr11 är tydlig med att eleverna i årskurs 1-3 ska sjunga ”Nationalsången” och några vanliga 

psalmer. ”Nationalsången” är den enda sång som det står att de ska kunna, men även några av 

de vanligaste psalmerna. Här blir det mycket upp till varje lärare vad de anser vara vanliga 

psalmer. Enligt skollagen får man sjunga psalmer på skolavslutningen om de anses vara trad-

ition, men det står inte vem som avgör om en psalm är traditionell. Alla har olika referenser 

och det kan bli problem. Staten är skild från kyrkan och undervisningen ska vara icke-

konfessionell. Hur är det då möjligt att Lgr11 tvingar eleverna att sjunga kristna psalmer? Min 

undersökning visar att lärarna endast sjunger psalmer när det närmar sig skolavslutning och 

det är kanske bara är där som det kursmålet kommer in. Det är möjligt att skolverkets syfte 

var att låta eleverna få sjunga de traditionella psalmerna vid avslutningarna.  
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7.2 Hur gör man med den kristna musiken i musikundervisningen?  

Informanterna ser inte den kristna musiken som ett problem, förmodligen för att den kommer 

in väldigt lite i deras undervisning. Det svar jag får av informanterna är att skulle någon elev 

inte vilja eller få sjunga med så behöver de inte. På högstadiet kommer de bara in på kristna 

sånger i samband med gospel, lucia och avslutningar. Vid luciatågen har eleverna egna öns-

kemål om vad de vill ha med och då tycker läraren att det okej med kristna sånger eftersom 

eleverna själva valt de. På skola 1 hade de försökt att ta bort alla religiösa sånger, men det 

fungerade inte så länge. Hon menade att eftersom vi hör de sångerna överallt, så varför skulle 

de inte få lov att sjunga dem i skolan? Enligt Lgr11 ska skolan vara icke-konfessionell, men 

den vilar ändå på en kristen tradition. Det verkar som att det är svårt att skilja på tradition och 

religion. Kristendomens högtider firas fortfarande, kanske inte på grund av religiositet utan 

för det är tradition. Oenigheten mellan utbildningsminister Jan Björklund och Skolverkets vd 

Anna Ekström är en viktig del i denna studie. Björklund anser att Skollagen tillåter psalmer 

och fler kristna ritualer, medan Ekström anser att lagen är tydlig med att inga religiösa inslag 

får förekomma. När två höga instanser kan tolka lagen så olika blir det inte lätt för skolorna 

heller.  

 

Min teori angående sambandet mellan musiktradition och kristendomen i Sverige håller även 

efter att undersökningen är utförd, för det verkar fortfarande höra ihop. Skolorna som med-

verkat i intervjun firar både lucia och jul, samt har psalmer på avslutningarna. Till och med 

Lgr11 har lagt till i läroplanen att eleverna ska känna till våra vanligaste psalmer. Så det ver-

kar som att det är svårt att skilja på tradition och religion. Vi firar fortfarande kristendomens 

högtider, men kanske inte på grund av religiositet utan för det är vår tradition. Att skolan 

skulle stå helt opåverkad av det övriga samhället verkar inte fungera. Skolans elever och per-

sonal har sina traditioner. Intervjuerna visar på personal som anser att vissa sånger måste fin-

nas med vid firandet av en viss högtid och det samma gäller för eleverna.  

 

7.3 Hur påverkar denna studie min framtida roll som musiklärare? 

Jag tror att jag kommer att vara mycket medveten om de här frågorna när jag kommer att 

börja arbeta som musiklärare. Dock är jag medveten om att jag har en egen syn på vad svensk 

musiktradition är och jag har under mitt liv fått olika influenser från bland annat lärare, familj 

och media. Så frågan är vad jag kommer anse vara viktigt att föra vidare. När det gäller kris-

ten musik tror jag att debatterna kommer fortsätta och det kommer vara ett känsligt ämne även 
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i framtiden. Men om man i sin undervisning inte framhäver någon religion mer än någon an-

nan, så tror jag eleverna köper det. Det är främst vid högtider som lucia och skolavslutningar 

som man får ta tag i frågan om kristen musik. Lösningen mina informanter hade i form av att 

eleverna på högstadiet fick välja låtar till luciatåget själva, var ganska bra på det viset att mu-

sikläraren slapp ansvaret. Men arbetar man med lägre årskurser tror jag inte det fungerar, för 

de har inte den låtbanken än och någonstans måste de börja fylla på den. Där kommer jag som 

musiklärare ha en viktig roll att ge eleverna en musiktradition som de kan bära med sig livet 

ut.  
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8. Rekommendationer för framtida forskning 

I denna studie har jag valt att forska utifrån musiklärarens syn och tolkning av musiktradition-

er och kristendom i musikundervisningen. För vidare forskning kan man utvidga forsknings-

området med att se på det ur skolledningens håll, man kan fråga eleverna eller vad lärarkolle-

gorna tycker.  

 

En fråga som dök upp efter en intervju var om de tar upp någonting om detta ämne i musiklä-

rarutbildningen. Som färdig musiklärare förväntas man på de flesta skolor att hålla i firandet 

av högtider och skolavslutningar, så får man tillräckligt med kunskap om religionens påver-

kan i utbildningen?  

 

Bör det fastställas en svensk musikkanon som alla elever bör lära sig i skolan så att alla får 

samma tradition med sig? Våra musiktraditioner är ett ämne som det finns mer att fördjupa sig 

i. Jag har forskat ur en musiklärares perspektiv, men det går att öka omfånget. Det finns så 

mycket mer än läraren som påverkar elevernas syn på musiktraditioner. Jag tror att media har 

en mycket stor påverkan idag och det går att göra undersökningar om musiken de spelar, hur 

de väljer ut musik, artister med mera. ”Allsång på Skansen” är ett tv-program som lockar 

många tittare och där blandar de gamla och nya sånger, men alla sjunger med ändå. Program-

met har blivit mycket populärt och om det är en känd artist som leder allsången blir sångdel-

tagandet extra stort. Ibland väljer kända artister att göra nya tolkningar av äldre sånger och de 

har en förmåga att bli populära. Det är kanske genom nya inspelningar av gamla låtar som 

man kan bevara vår musikskatt i framtiden.  

 

En undersökning bland elever skulle kunna ge en bild av vad de anser är svensk musiktradit-

ion. Då skulle man snabbt få ett resultat som visar deras syn på svensk musiktradition och det 

kanske ger en hint om vilken musik som kommer leva vidare i framtiden.  
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Bilaga 1 – Förfrågan till musiklärare 

 

Hej. 
Mitt namn är Malin Bengtsson. Jag går nu sista terminen på musiklärarutbildningen vid Mu-
sikhögskolan i Malmö. Just nu håller jag på med att skriva mitt examensarbete och undrar om 
någon av er som undervisar i musik på grundskolan skulle vilja delta i min studie och bli in-
tervjuad av mig.  
 
Examensarbetet kommer att handla om hur man göra med våra svenska traditioner i musikun-
dervisningen. Idén till ämnesvalet kommer från diskussionerna kring huruvida man ska fira 
skolavslutning i kyrkan eller ej. Då har jag börjat fundera vidare över hur man hanterar mu-
siktraditionerna i skolan idag. Skolan ska vara religionsfri och hur gör man då med exempel-
vis psalmer och sånger med kristet budskap. Vem avgör vad som är tradition? Finns det en 
musikkanon som alla elever bör känna till? Handledare för mitt arbete är Anna Haumann. 
Jag räknar med att intervjun kommer ta runt 15 minuter, men med allt runt omkring, pro-
vinspelning och hitta ett rum, så kan det röra sig om 30 min. Min förhoppning är att intervjun 
kan äga rum under vecka 42-43. Eftersom jag har VFU måndag till torsdag fram till vecka 43 
så hoppas jag att Ni kan träffas en av fredagarna. Alternativt kan vi komma överens om en 
annan tid. Jag har även hela vecka 44 till mitt förfogande. Intervjun kommer att spelas in och 
Ni har rätt att vara anonyma. 
Svara gärna på mejlet så fort som möjligt. 
 
Malin Bengtsson 
 
Musikhögskolan, Malmö 
Lunds Universitet 
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Bilaga 2 – Frågor till musiklärare 
 
  
Namn: 
Arbetsplats (skola): 
Hur många år har du undervisat: 
Varav så många år på samma skola:  
Vilka årskurser undervisar du i? 
Vad har du för utbildning: 
  
----------------------------------------------------------- 
  
Vad är musiktradition? Likt det finns en litteraturkanon, finns det en musikkanon?  
Vad anser du är svensk musiktradition?  
Finns det några låtar är allmänbildning att känna till? Vilka? 
Kan du räkna upp några?  
Har du med dessa sånger i din undervisning? 
Vem bestämmer vad som är tradition?  
Vilka sånger ska sjungas i skolan? 
  
------------------------------------------------------ 
  
I Lgr 11 årskurs 1-3 anges som centralt innehåll:  
•   "Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nat-
ionalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barn-
visetradition. " (Lgr11, Skolverket) 
  
Hur tolkar/ser du på denna punkten? 
Har du ändrat något i din undervisning på grund av detta? 
Det finns elever som inte har våra svenska traditioner, men här står det tydligt att alla ska lära 
sig nationalsången och psalmer m.m. Hur tänker du kring dem som blir påtvingade detta? 
  
Hur påverkar skollagen om en religionsbefriad skola musikundervisningen? 
  
Ansvarar du för musikinslaget på skolavslutningarna? 
Har du restriktioner från högre instanser (rektor, skolledning) om vad som får sjungas?  
Vad väljer du? Sjunger ni mer än "Den blomstertid"? "Nu tändas tusen juleljus"?  
Var hålls dessa sammankomster?  
  
Firar ni Lucia på skolan? Är det du som ansvarar för Lucia? 
Vilka låtar väljer du då? Varför?  
  
Just traditionerna runt advent, Lucia och jul kommer från kristendomen och eftersom skolan 
ska idag vara religionsfri, hur gör man då med psalmerna och låtarna som har ett kristet bud-
skap?  
Kan man sjunga sångerna utan att berätta vad de handlar om? Utan att de påverkar? 
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Går du igenom sångtexterna med eleverna? 
Presenterar du högtider eller traditioner för eleverna på musiklektionerna? 
I så fall, hur gör du det? 
  
------------------------------------------------------------ 
  
Vilket är ditt huvudinstrument? – Vilka andra instrument spelar du gärna och/eller mycket? 
Vilken typ av musik håller du dig gärna till då? 
Vad är det du tycker är så bra med just den musiken? 
Tror du att din musiksmak påverkar din undervisning?  
 


