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SAMMANFATTNING 
 

Hur jobbar musiklärare i klass med traditioner i skolans värld? 

 

Jag skickade ut 53 enkäter till musiklärare, som jobbar med musik i klass, för att ta reda på vad skolan 

lär eleverna om våra traditioner. När jag sammanställde enkäterna och bakgrundsmaterialet, kom jag 

bland annat fram till att  tre fjärdedelar av de undersökta musiklärarna inte förefaller lägga någon vikt 

vid innehållet av Lucia- och jultraditionen. De musiklärarna som svarat på enkäten tycks heller inte 

uppmärksamma invandrartraditioner.  

I detta examensarbete har jag också samlat och sammanställt bakgrundsmaterial, som bl.a. pekar på 

värdet av traditioner. De är är viktiga av olika skäl som t ex att skapa en trygg uppväxtmiljö för 

eleven.  

 

 

NYCKELORD 
 

Tradition, Musiklärare, Skolan, Lucia.  

 

 

SUMMARY 
 

How does music teacher work in class with traditions in the school's world? 
 

I sent out 53 questionnaires to music teacher that works with music in class, in order to find out what 

the school learn the students about our traditions. When I put together the questionnaires and the 

background material, I come among other thing until that  three fourth dividing off the examined the 

music teachers do not appear to leave off some folded contained Lucia- and the Christmas tradition. 

Those music teachers who replied on the questionnaire seem not to notice the immigrant’s traditions.  
In this exam work has I also overall and put together background materials, as among other things 

points on the value of traditions. They are is important by different reasons as for example to create a 

safe adolescence environment for the pupil.  
 

 

KEYWORDS 
 

Tradition, Music teacher, School, Lucia. 
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FÖRORD 
 

I detta arbete har jag beskrivit en intressant tradition, som finns inom skolan, nämligen Lucia. 

Traditioner är viktiga enligt författarna till bakgrundsfaktan och Lucia är en bland många traditioner i 

skolan. Ordet tradition betyder ”det mångdimensionella sociala arv, som överlämnas från släkte till 

släkte”. Det verktyg, man använder, när man vill föra vidare traditioner, är att tradera. Ordet tradera 

betyder ”överföra sägen, sång och dylikt muntligt från generation till generation” (Källa: NE). 
 

Varför jag valde att fördjupa mig just i luciatraditionen, som jag redovisar i appendixen, grundar sig i 

barnskivan ”19 burkiga barnsånger & Astrid, Astrid! Oh, du fattas mig”. Jag blev intresserad av 

barnskivan och tog kontakt med Margaretha Eriksson, som är en av textförfattarna till cd-skivan. 

Barnskivans texter är ett tydligt exempel på hur man kan föra kunskap vidare genom sång. Det var när 

Margaretha berättade en intressant legend om Lucia, finns i appendixen under intervju fråga 9, som jag 

fick idén om att det skulle bli temat för mitt examensarbete.  

När jag började ta reda på fakta om legenden Lucia, upptäckte jag till min förvåning att det fanns flera 

olika versioner.  

 

Med denna kunskap i ryggen funderade jag på vad eleverna i skolan lär sig om våra traditioner, som  

t ex Lucia. Jag har läst böcker och annat material, som inriktar sig på traditioner, musik i skolan och 

samhället. För att mer direkt ta reda på hur det står till i skolorna med våra traditioner, skickade jag ut 

enkäter till musiklärare i klass. 

 

En viktig del för att föra vidare våra traditioner, är sången. Sången har fört budskap och information 

vidare från generation till generation genom tiderna.  

 

Jag vill först och främst tacka alla, som har tagit sig tid att svara på min enkät. 

Tack, till Margaretha Eriksson, som bistod med en fängslande intervju och ledtrådar till ett mycket 

intressant material.  

Jag vill också tacka min handledare Ingvar Dahl, för ett stort stöd i mitt arbete. 

Ett stort tack också till Ann Johnsson, som har varit en ovärderlig hjälp i det svenska språkets djungel. 

 

Till sist vill jag tacka dig, för att du tar dig tid att läsa mitt examensarbete, som har kostat mycket tid 

och möda, men det har också gett mig kunskap, många aha-upplevelser och positiva överraskningar. 

 

 

Jag önskar dig en mycket intressant och trevlig läsning! 

 

 
Agneta Bergström 

 

Arvika den 13 maj 2008 
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1 INLEDNING 

1.1 SYFTE 

 

Mitt ämne och min undersökning avser belysa traditionens värde i skolan. 

Jag hoppas kunna lära mig mer, om hur olika människor tänker om traditioner och hur musiklärare 

jobbar med traditioner. 

1.4 BAKGRUND   

 

Jag har valt att skriva om traditioner i skolan. Hur man jobbar med traditioner och hur man utvecklar 

dessa. Intresset för detta ämne väcktes då jag hittade en barnskiva på Karlstads bibliotek. Kontakten 

med utgivaren, då jag beställde skivan, resulterade bland annat i uppgifter om att musikerna på skivan 

var utbildade på Ingesund musikhögskola. Jag fick även ta del av textförfattarnas historia bakom 

skivans texter och deras underliggande mening, och framför allt deras intressanta historia om Lucia.  

 

Mina enda förkunskaper inom detta område är att jag själv har gått grundskolan i Dorotea kommun. 

Jag utbildar mig till lärare och har träffat elever kontinuerligt under hela min utbildning. Högtider och 

traditioner har jag alltid tyckt om, så länge jag kan minnas. Har man ett intresse för något samlar man 

på sig kunskap genom livet - lite här och lite där. 

 

Sökningen efter mer information i litteratur och uppslagsböcker öppnade mina ögon och fick mig att 

ställa frågan, hur traditioner används i skolan i dag. Vad säger andra författare och forskare om 

musikaliska traditioner i skolans värld? 

 

Läroplanen Lpo 94 tar upp och bearbetar vikten av musik och kultur. Detta är skolans styrdokument 

och är vad vi, som lärare har att jobba efter. Saker, som dokumentet tar upp är, att eleven förväntats 

efter avslutad skolgång, ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och 

historia. Även har utvecklat förståelse för andra kulturer. Musiklektionerna är då ett ypperligt tillfälle 

att ta upp sådana ämnen på. I boken: ”Skolan och de kulturella förändringarna” av Lars Gustaf 

Andersson, Magnus Persson och Jan Thavenius beskriver författarna skolan historia och bakgrund. 

Boken belyser även att kulturen kan skapa gemskap och sammanhållning i skolan. Författarna hävdar 

att eleverna behöver få en ökad förståelse för sitt ursprung och sina traditioner. När man skapar denna 

förståelse kan den leda till trygghet och att eleverna lättare kan möta och respektera andra kulturer. 

Liknande tänk återges även i läroplanen.  

Elever från andra kulturer och religioner har inflytande på skolorna i dag. Detta innebär som ett 

relativt nytt fenomen att vi inte har en gemensam kultur, utan många olika kulturer, i skolorna i dag. 

I boken: ”Musikliv” av Lars Liliestam tar han upp att förändringarna i samhället har gjort att det inte 

är självklart att vi lär av de äldre. Det betyder att den kunskap som först vidare muntligt från 

generation till generation kan till stor del försvinna. Samhället runt om eleverna och skolan förändras i 

snabb takt, detta kan vara en bidragande orsak till att eleverna kan känna sig vilsna. Då är det 

värdefullt att ha en gemensam trygghet på skolorna. Att arbete med tradition och kultur kan utgöra 

basen för elevernas gemensamma trygghet. 

I boken: ” Det pedagogiska arvet” av Åke Isling kan man se skolan från ett historiskt perspektiv. Han 

tar upp i sin bok om hur det var förr i skolan och hur musikämnet användes då. 

Niel Postmans bok ” Skolan och kulturarvet” ser på skolan utifrån ett ovanligt perspektiv. Han hävdar 

att massmedia har en större inverkan på skolan än vad som är bra för eleverna. Han tycker att eleverna 

ska återerövra språket, detta görs bäst genom kritiskt och analytiskt tänkande.  

Ove Ronström tar upp i sin bok: ”Musik och kultur” hur musiken påverkar människan och belyser 

nyttan av musik. Han har även tagit med att musikindustrin monopoliserar och får allt mera makt över 

vad man lyssnar till på radion. Därför är det viktigt att bedriva studier och forskning om traditionellt 

folkligt musicerande. 
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Charlotte von Zeipel har gjort ett examensarbete ”Vart tog traditionen vägen?” om traditioner i skolan. 

Där framkommer att lärarna önskar att arbeta mera med traditioner men känner att tiden inte finns. I 

arbete kan man läsa om att vilka traditioner som är viktiga är väldigt individuellt och beror på vilken 

lärare du frågar. Vem, som ska för vidare traditionen tas även upp och där framkommer det att lärarna 

tycker att föräldrarna har det störst ansvaret.  

”Vad är svenskt i svensk musik?” är en artikel av Gunnar Ternhag. Artikel förtydligar vikten av musik 

och dess funktion. Ternhag menar att musiken kan skapa en känsla av trygghet. 

”Pedagogik i praktiken” är en föreläsning av Dr John Steinberg som jag deltog på i Dorotea. Dr 

Steinberg förmedlade en mycket uppiggande och givande föreläsning. Han tog bl a upp skolans 

förändringar ur ett pedagogiskt synsätt. Något som väckte mitt intresse var när Dr Steinberg pratade 

om varför finska skolor är världsledande. Han menar att hemligheten bakom detta är att finska skolor 

sattsar på basfärdigheterna och att föra vidare kulturarvet. 

”Barn och Ljud” av Per-Egon Janols och ”Musik i livets början” av John Lind och Sigrid Neuman, är 

båda böcker som pratar om vikten av att barn kommer i kontakt med musik. ”Musik i livets början” är 

en bok som mer konsenterar sig på bebisar, medan boken ”Barn och ljud” är för barn i de tidiga 

skolåren. I dessa böcker kan man läsa om vilken funktion musiken har i barnens liv. Man får även veta 

hur man som vuxen kan gå tillväga för att uppmuntra och stötta barnen i deras musikaliska utveckling.    

 Jag har i första hand valt referenser, som har med skolan att göra. För att kunna förstå helheten, har 

jag även valt att ta med människans utveckling från barn till vuxen. Jag har valt bort artiklar och 

referenser, som i alltför stor del inriktar sig på enskild musikundervisning. Detta för att enkäten riktar 

sig till klasslärare i musik. 

 

Det är två av författarna, som tar upp problemet ur en annan aspekt, Neil Postman och Lars Liliestam. 

Dessa författare belyser medias inverkan på skolan. Något, som jag kom fram till, var att traditioner 

ligger lite i dunkel. Det finns flera traditioner i skolan, men kunskapen om varför traditioner behövs 

och vart de kommer från, är inte så självklar. 

 

 

1.2 HYPOTES   

 

För musiklärare i klass är traditionsöverföring viktig. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

 

Jag vill veta hur musiklärare i klass arbetar med traditioner i skolan, t ex luciafirandet. 

 

 



 7 

2 METOD 

2.1 URVAL 

 

För att få veta mer om hur man idag arbetar med musikaliska traditioner i skolan, så valde jag att 

skicka enkäter till musiklärare i klass. På skolverkets hemsida finns det ett register med adresser och 

telefonnummer till alla skolor i Sverige. Jag ringde upp valfri skola som jag såg på skärmen. Fick jag 

kontakt med skolans musiklärare frågade jag om han eller hon ville svara på min enkät. Fick jag inte 

tag på skolans musiklärare ringde jag till en ny skola. 

 

2.2 INSAMLINGSMETOD 

 

Jag tog personlig kontakt med musiklärarna via telefon. Jag presenterade mig själv och mitt 

examensarbete i korta drag och frågade dem om de ville få enkäten via e-post eller via vanlig post. 

 

2.3 PROCEDUR 

 

Jag sökte efter information i litteratur och uppslagsböcker, både på bibliotek och på Internet, dels för 

att bekräfta berättelserna från intervjun, men även för att få veta vad andra författare och forskare sagt 

om musikaliska traditioner i skolans värld. 

 

Jag har skickat ut enkäten i 2 omgångar. Första gången skickade jag bara ut enkäten på måfå till 

skolorna, men fick inte så många enkätsvar tillbaka som jag önskade. Andra gången tog jag kontakt 

via telefon med musiklärarna. Jag fick kontakt med 53 musiklärare som jag skickade enkäter till.  

14 dagar senare skickade jag ett kombinerat tack- och påminnelsekort (se Bilagor, Tack och 

påminnelsebrev). Efter ytterligare ca 14 dagar började jag sammanställa de 39 enkätsvaren jag totalt 

fick in. De finns nu sammanfattade i nästa avsnitt ”Resultatredovisning” och i sin helhet under 

”Bilagor, Enkätresultat”. 
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3 RESULTATREDOVISNING 
 
Här presenteras enkätens frågor tillsammans med en sammanfattande kommentar av svaren på 

frågorna. De fullständiga enkätsvaren finns sammanställda i avsnitt ”Bilagor, Enkätresultat”.  

 

 

1. Man/kvinna (ringa in). Ålder? 

 

Totalt 39 stycken musiklärare besvarade enkäten fördelat enligt följande: 12 kvinnor och 5 män under 

40 år, samt 18 kvinnor och 4 män, 40 år eller äldre. 

 

Kommentar: Fler kvinnor (30) än män (9) har alltså besvarat enkäten.  

 

 

2. Hur många år har du jobbat som musiklärare? 

 

Svar: 20 lärare har arbetat mellan 0-10 år, 6 lärare har arbetat mellan 10-20 år och 13 har arbetat 

mellan 20-33 år. 

 

Kommentar: De flesta, som har svarat, har arbetat som musiklärare mellan 0-10år. 

 

 

3. Vilken utbildning har du?  
 

Svar: 17 lärare hade utbildning inom musik, av dessa var det 11 kvinnor och 6 män. 12 lärare hade 

annan utbildning, av dessa var det 9 kvinnor och 3 män. 

 

Kommentar: Utbildning inom musik avser Musiklärarutbildning, Lärarutbildning med inriktning 

musik, samt Kantorsutbildning. Av dem, som hade annan utbildning, fanns en man, som hade varit 

turnerande musiker. 

 

 

4. Hur ser din tjänst ut?  
 

Svar: 4 lärare, 2 kvinnor och 2 män, har tjänsten ”Musik i klass” på heltid. De övriga 35, 28 kvinnor 

och 7 män, har tjänsten som deltid. Av dessa 35 som arbetade deltid var det 20 stycken som har arbetat 

mellan 0-10 år, 4 lärare har arbetat mellan 10-20 år och 11 har arbetat mellan 20-33 år. 

 

Kommentar: Det verkar uppenbart att de, som har arbetat kortast tid också oftast innehar 

deltidstjänster (20 av de 39 som har svarat – d v s ungefär hälften). 

 

 

5.  Hur stora elevgrupper har du vid varje lektionstillfälle? 
 

Svar: 15 lärare har 20 elever eller färre. 21 lärare har mellan 20-30 elever och 3 har fler än 30 elever. 

 

Kommentar: Svaren visar även att de som har arbetat kortast tid, också har de minsta elevgrupperna. 

12 lärare uppger ”20 elever eller färre”, medan endast 3 lärare uppger detta av dem som har jobbat 

längst tid (20-33 år). 
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6. Hur många musiklektioner har eleverna i veckan? 
 

Svar: 32 lärare har 1 lektion per vecka, 5 lärare har 2 lektioner per vecka och 1 har 3 lektioner per 

vecka. 

 

Kommentar: En lektion varierar mellan 40 - 60 min. De flesta lärare, 32 av 39, uppger att eleverna har 

en lektion i veckan. Endast 1 lärare uppger, att eleverna har 3 lektioner i veckan. 1 lärare har inte 

svarat. 

 

 

7a. Finns det andra musikaliska aktiviteter för eleverna under veckan? 

 

Svar: 20 lärare uppger att det finns en annan musikalisk aktivitet, 13 lärare uppger att det finns flera 

andra musikaliska aktiviteter och 6 lärare uppger att det inte finns några andra musikaliska aktiviteter 

under veckan. 

 

Kommentar: Majoriteten av männen svarade, att det finns flera andra aktiviteter. Endast kvinnor 

uppger, att det inte finns några andra aktiviteter. 

 

 

7b. I så fall vad? 

 

Svar: De flesta, elever, har tillgång till ”Kör”, som annan musikalisk aktivitet. 9 lärare har svarat 

Musik/kulturskolan. Andra aktiviteter kan vara förberedande musikundervisning, rytmik och 

kompismassage till musik. 

 

 

8a. Hur väljer du sånger till dina lektioner? 

 

Svar: 15 lärare uppger att de väljer sånger från sångböcker, 13 uppger att de väljer från pågående tema, 

2 uppger att de väljer medryckande sånger och 2 väljer sånger, som eleverna kan spela på gitarr. En 

lärare uppger att hon försöker variera så mycket som möjligt. 6 lärare uppger att eleverna själva får 

välja sångerna. 

 

Kommentar: De flesta lärare väljer sånger från sångböcker. De manliga lärarna är jämt fördelade 

mellan ”Pågående tema”, ”Välja från sångböcker” och ”Eleverna väljer”. 

 

 

8b. Vad är viktigt att tänka på? 

 

Svar: 18 lärare har svarat ”Vad som passar eleverna”, 7 svarade ”Det ska vara roligt för eleverna”,  

5 svarade ”Traditionsbundna sånger”, 3 svarade ”Sånger med omväxling”, 2 svarade ”Att läraren är 

förberedd”, 2 svarade ”Att det blir ett bra samarbete i klassen med sången”, 1 svarade ”Att förklara 

varför man sjunger sången och vilket innehåll den har”, 1 svarade ”Att sången berör eleverna”. 

 

Kommentar: 18 av 39 lärare har svarat, att det viktigaste att tänka på är, att sången passar eleverna.  

3 av 39 lärare har svarat att det är viktigt att tänka på att sångerna är omväxlande. 2 av 39 lärare har 

svarat att det blir ett bra samarbete i klassen. Endast 1 lärare har uppgett att det är viktigt att tänka på 

att förklara varför man sjunger sången och vilket innehåll den har. 
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9. Hur tycker du att utbudet av nya barn och ungdomssånger är? 

 

Svar: 23 lärare uppger att de är nöjda med utbudet, 7 uppger att utbudet är dåligt och 9 lärare har 

svarat ”Jag vet inte”. 

 

Kommentar: Över hälften av lärarna, 23 av 39, är nöjda med utbudet.  

 

 

10a. – 10e. 
Vilka sånger fungerar bra? 

Varför fungerar de sångerna bra? 

Vilka sånger fungerar mindre bra? 

Varför fungerar de mindre bra? 

Tycker du det är svårare att hitta sånger till vissa åldersgrupper? Motivera ditt svar: 

 

Kommentar: Frågorna 10a - 10d är för lika varandra, vilket ledde till att inte alla lärare svarade på 

samtliga frågor. 

 

 

10a. Vilka sånger fungerar bra? 

 

Svar:  

Pop-låtar och schlagers, 14 lärare, varav 7 är yngre än 40 år. 

Svenska visor och gamla traditionella sånger, 7 lärare, varav 5 är 40 år eller äldre. 

De sånger lärarna själva tycker om och kan förmedla bra, 5 lärare. 

Svängiga sånger, 4 lärare, samtliga har arbetat 0-10 år. 

Texten avgör, 4 lärare. 

Om eleverna redan känner till sången, 3 lärare. 

Sången är logiskt uppbyggd, 1 lärare. 

Lokala låtar, 1 lärare. 

 

Kommentar: De flesta lärare, 14 av 39, har svarat att pop- och schlagerlåtar fungerar bra. Av dessa 14 

är 7 lärare under 39 år. 7 av de 39 lärarna har svarat svenska visor och gamla traditionella sånger. Av 

dessa är 5 över 40 år. Endast de, som har jobbat 0-10 år, har svarat ”svängiga sånger”. 

 

 

10b. Varför fungerar de sångerna bra? 

 

Svar: 

Eleverna tycker om sångerna, 11 lärare (7 med musikutbildning och 4 med annan utbildning) 

Eleverna har hört sångerna förut, 5 lärare. 

Att läraren själv kan sången, 4 lärare. 

Att sångerna inte är för svåra, 4 lärare. 

För att sångerna svängde, 4 lärare. 

Texten i melodin var bra, 4 lärare. 

De sånger eleverna inte hört förut, 2 lärare. 

Uppväxtmiljön spelar roll, 1 manlig lärare, som arbetat mellan 20-33 år.  

För att sångerna är nya, 1 lärare. 

Läraren lyckas locka med eleverna, 1 lärare. 

 

Kommentar: 1 manlig lärare med musikutbildning, som har jobbat i 20-33 år, angav betydelsen av 

uppväxtmiljön. 4 lärare svarade inte på frågan. 
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10 c. Vilka Sånger fungerar mindre bra? 

 

Svar: 

Äldre sånger, t ex Oxdragarsången, 7 lärare, 5 kvinnor och 2 män. 

Nya sånger, t ex pop-låtar, 6 lärare. 

Kommer inte på några sånger, som inte fungerar bra, 4 kvinnliga lärare, som har arbetat 0-20 år. 

De sånger läraren inte kan, 4 lärare. 

Barnsliga sånger, 3 lärare. 

Sånger med rörliga texter, 3 lärare. 

De sånger eleverna inte känner igen, 2 lärare. 

Lugna sånger, 2 lärare. 

Tråkiga sånger, 1 lärare. 

Svåra sånger, 1 lärare. 

Sånger framförd av solist, 1 lärare. 

Utländska sånger som inte är på engelska, 1 lärare. 

 

Kommentar: 7 av 39 lärare, 5 kvinnor och 2 män, tycker att äldre sånger inte fungerar bra. 4 kvinnliga 

lärare, som har jobbat 0-20 år, kommer inte på någon sång, som inte fungerar bra. 4 lärare svarade inte 

på frågan. 

 

 

10d. Varför fungerar de mindre bra? 
 

Svar: 

Sånger som eleverna inte tycker om, 7 lärare, 3 kvinnor och 4 män. 

Moderna sånger som är för svåra för eleverna tekniskt sätt, 6 lärare. 

På grund av lärarens egen insats, 5 lärare. 

Vet inte, 5 lärare. 

För att eleverna inte har hört dem förut, 4 lärare. 

Sången har blivit uttjatad då den har sjungits för ofta, 2 lärare. 

För att den är tråkig, 1 lärare. 

 

Kommentar: 7 av lärarna anger ”sånger som eleverna inte tycker om”. Av dessa 7 är det flest män.   

9 lärare har inte svarat på frågan. 7 av de 9 lärarna har jobbat 0-10år.  

 

 

10e. Tycker du det är svårare att hitta sånger till vissa åldersgrupper? Motivera ditt svar: 

 

Svar: 1 lärare svarade ”Vet inte”, 10 lärare (5 kvinnor och 5 män), varav 6 har musikutbildning, 

svarade ”NEJ” och 26 lärare svarade ”JA”. 

De som svarade JA, motiverade sina svar enligt följande: 

Årskurs 6, 10 lärare, varav 8 har musikutbildning. 

Högstadiet, 6 lärare. 

Äldre elever, 6 lärare. 

Mellanstadiet, 4 lärare. 

 

Kommentar: 26 av 39 lärare svarade ja, på denna fråga. 10 lärare uppger, att det är svårt att hitta 

sånger till årskurs 6. Av dessa 10 är det 8, som har musikutbildning. 10 lärare, 5 kvinnor och 5 män, 

har svarat nej. 6 av dessa lärare har musikutbildning. 2 lärare svarade inte på frågan. 
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11. Hur introducerar du nya sånger för eleverna?  
 

Svar: 

LYSSNA, 18 lärare, 14 kvinnor och 4 män. 

Läraren sjunger sångerna först, 7 lärare. 

Papegojmetoden, 6 lärare. 

Lyssnar på inspelning av sångerna innan, 4 lärare. 

 

LÄSA, 12 lärare, 10 kvinnor och 2 män 

Läraren går igenom sångtexterna med eleverna, 8 lärare. 

Läraren visar sångtexterna på OH (Overhead presentation), 2 lärare. 

Läraren visar sångerna på PowerPoint presentation, 1 manlig lärare över 40 år med annan utbildning. 

Läraren ger eleverna texterna direkt, 1 lärare. 

 

BERÄTTA, 9 lärare, 6 kvinnor och 3 män 

Läraren berättar bakgrunden om sångerna, varför den kom till, vad den betyder och vem sångernas 

textförfattare är, 4 lärare. 

Läraren förklarar uppbyggnaden av sångerna, 3 lärare. 

Läraren berättar sagor, som introduktion till sångerna, 3 lärare. 

 

Kommentar: Svaren jag fick delade jag in i tre huvudgrupper, Lyssna, Läsa och Berätta. 6 av lärarna 

använder sig av papegojmetoden, som innebär att läraren sjunger en liten del av sången och sedan 

härmar eleverna detta. 1 man över 40 år, med annan utbildning, lär ut sånger via PowerPoint 

presentationer. 

 

 

12. Går du igenom sångtexten tillsammans med eleverna? 

 

Svar: 24 lärare, 20 kvinnor och 4 män, svarade JA. 13 lärare svarade IBLAND. 2 lärare, 1 kvinna och 

1 man, som båda arbetat mellan 0-10 år svarade NEJ. 

 

 

13a. Presenterar du högtider eller traditioner för eleverna på musiklektionerna? 

 

Svar: 28 lärare, 24 kvinnor och 4 män, svarade JA, 7 lärare, 4 kvinnor och 3 män, svarade NEJ,  

4 lärare, 2 kvinnor och 2 män, svarade IBLAND. 

 

Kommentar: 1 kvinna, som svarade JA, uppgav att det ingick i hennes övriga tjänst.  

 

 

13b. I så fall hur?  

 

Svar: Läraren berättar om traditioner och högtider i första hand, sedan sjunger de även sånger, som 

passar, 15 lärare.   

De sjunger bara sånger, som passar till högtiden, 14 lärare. 

Läraren presenterar högtider och traditioner genom dans, 1 lärare. 

Arbetar ämnesintegrerat med svenskan och religionen, 1 lärare. 

8 lärare svarde inte. 

 

Kommentar Av 39 lärare är det endast 1 kvinna, som uppger, att hon jobbar ämnesintegrerat med 

svenskan och religionen. 
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14. Vad berättar du för eleverna om julfirandet och Lucia? 

 

Svar:  

INGET, 13 lärare. 

Berättar inte alls om Lucia, 9 lärare. 

Jul och luciafirandet berättas i ett annat ämne, 4 lärare. 

Svarade inte på frågan, 4 lärare.  

 

LITE, 12 lärare. 

Berättar väldigt kort och inte så ingående om jul och luciafirandet, 9 lärare. 

Det är eleverna, som självmant berättar för läraren om Lucia, 1 lärare. 

Berättar enkelt om Lucia från Syrakusa, 1 lärare. 

Skolan firar första advent i kyrkan, 1 lärare. 

 

MYCKET, 10 lärare. 

Berättar hela historien om Lucia- och julfirandet, 7 lärare. 

Berättar om Lucia sett från ett kristet perspektiv, 2 lärare. 

Visar film om traditioner och högtider, 1 lärare. 

 

Kommentar: Svaren jag fick delade jag in i tre huvudgrupper, Inget, Lite och Mycket. Här är det 

ganska jämt fördelat i de tre grupperna även om den största gruppen är de som inte berättar något alls. 

Jämför man med fråga 13 a och b är det fler lärare som svarat att de presenterade högtider och 

traditioner, 28 som svarat ja och 4 som svarat ibland, än de som svarat på vad de berättar för eleverna 

om julfirandet och lucia. 

 

 

15. Är det du som ansvarar för eller arrangerar Luciatåget på din skola? 
 

Svar: 34 lärare svarade JA, 3 lärare svarade NEJ, och 2 svarade IBLAND. 

 

Kommentar: Majoriteten av lärarna ansvara för luciatåget. Några av lärarna arrangerar luciatåget i 

samarbete med andra kollegor. 

 

 

16. Vilka sånger använder du då? 
 

Svar: 

Luciasången, 30 lärare. 

Staffansången eller Staffansvisan, 26 lärare. 

Så mörk är natten, 9 lärare. 

Ljuset i advent, 6 lärare. 

Nu tändas tusen juleljus, 6 lärare. 

Julen är här, 6 lärare. 

Adventstid, 6 lärare. 

Ekorrarnas julstädvisa, 1 lärare. 

Snögubbekalas, 1 lärare. 

Yski valo palo, 1 lärare. 

 

Kommentar: Svaren gav en lista på ett sextiotal sånger. Jag har valt att i detta avsnitt endast redovisa 

de sånger, som vanligen används i ett luciatåg. Staffansången och Staffansvisan har jag valt att sätta på 

samma plats, för att dessa sånger fyller samma funktion. Jag har även listat de sånger, som jag tyckte 

var mest ovanliga. De används av 2 kvinnliga lärare, som inte bara sjunger de klassiska luciasångerna. 

Den ena kvinnlig läraren sjunger sånger som t ex ”Ekorrarnas julstädvisa” och ”Snögubbekalas”. Den 

andra sjunger även sånger på finska och samiska, t ex ”Yski valo palo”. 2 lärare svarade inte på frågan. 
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17a. Jobbar du med andra traditionsrelaterade sånger? 

 

Svar: 31 av 39 lärare uppger att de jobbar med andra traditionsrelaterade sånger, 2 lärare har svarat 

IBLAND och 2 har svarat NEJ. 4 lärare svarade inte på frågan.  

 

 

17b. I så fall vilka? 
 

Svar: 

Sommarsånger eller sånger till skolavslutningen, 11 lärare. 

Den Svenska Visskatten, 6 lärare. 

Påsksånger, 6 lärare. 

Fredssånger, 5 lärare. 

Hembygdssånger, 3 lärare. 

Julsånger, 1 lärare. 

Klassikerna, 1 lärare. 

 

Kommentar: Eftersom lärarna fritt fått tolka vad, som är traditionsrelaterade sånger för dem, har jag 

fått många olika svar. 11 av de 39 lärarna uppger sommar och skolavslutningssånger. 6 lärare skriver 

att de jobbar med ”Den svenska visskatten” t ex Evert Taube, Alice Tegnér m fl. I de fall där läraren 

har svarat med flera alternativ, har jag valt att endast ta med det första. 7 lärare svarade inte på frågan. 

 

 

18. Vad tycker du är det bästa med ditt jobb? 

 

Svar: 

Kontakten med eleverna, 18 lärare, 15 kvinnor och 3 män. 

Att få arbeta med yrket musik, 10 lärare, 6 kvinnor och 4 män. 

Det är givande att se hur eleverna utvecklas inom musik, 6 lärare. 

Glädjen i musiken, 5 lärare. 

Friheten i yrket, 3 lärare. 

Kreativiteten de känner i sitt jobb, 3 lärare. 

Sången är ett otroligt instrument att jobba med, 2 lärare. 

Det är intressant att få möta så många olika människor, 1 lärare. 

Alla skratt och roliga minnen, 1 lärare. 

Yrket håller mig ung i sinnet, 1 lärare. 

Det är en omväxlande miljö i musiklärarens yrke, 1 lärare. 

Alla framträdanden med eleverna, 1 lärare. 

 

Kommentar: Många positiva alternativ har kommit fram ur svaren på denna fråga. Bland annat 

kontakten med eleverna och att få jobba med musik, upplevs vara det bästa med yrket. 4 av 9 män har 

svarat ”Att få jobba med yrket musik”, medan hälften av kvinnorna, 15 av 30, har svarat ”Kontakten 

med eleverna”. 1 av lärarna uppgav, att det är givande att se hur eleverna utvecklas inom musik, 

eftersom musiken kan tränga genom skalet på den tuffaste tonåring. 2 lärare svarade inte på frågan. 
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19. Vad tycker du är mindre bra med ditt jobb? 

 

Svar: 

Dålig arbetsmiljö, 11 lärare. 

Ljudmiljön kan vara jobbig, 10 lärare. 

Det finns för lite tid till eleverna och planeringen, 8 lärare. 

För stora grupper, 6 lärare. 

Allt jobb omkring musiklektionerna, 5 lärare. 

Att åka mellan olika skolor, 3 lärare. 

Det blir för mycket jobb runt skolavslutningar, julavslutningar och Lucia, 3 lärare. 

Lönen är för låg i förhållande till arbetsinsatsen, 2 lärare. 

Det krävs mycket planering, det finns inget läromaterial att följa, 2 lärare. 

Respekten från eleverna är dålig, 2 lärare. 

Det är många förflyttningar av saker, som behövs till undervisningen, 1 lärare. 

Att ha en liten tjänst på grund av ett för litet elevunderlag, 1 lärare. 

Det finns för lite pengar till att utföra musikundervisningen, 1 lärare. 

Att man inte kan sjunga när man är på dåligt humör, 1 lärare. 

Det brister i möjligheten till kommunikation mellan kollegor, 1 lärare. 

Det finns konferenser, som inte berör musiklärare, men som de ändå måste vara med på, 1 lärare. 

Man får bara träffa eleverna en gång i veckan, 1 lärare. 

Att ämnet musik har låg status i skolans värld, 1 lärare. 

Det finns för dålig kompetensutveckling inom ämnet, 1 lärare. 

Att inte ha någon utbildning inom ämnet, 1 lärare. 

Att ha problem med elever från olika religionsbakgrunder, 1 lärare. 

Kommentar: 11 av 39 lärare har svarat ”Dålig arbetsmiljö”, t ex dåliga lokaler, stökiga elever, för lite 

materiel, för lång arbetstid m.m. 10 lärare har svarat ”Ljudmiljön”, t ex höga ljudnivåer när eleverna 

spelar på rytminstrument. 5 lärare har svarat ”Allt jobb omkring musiklektionerna”, t ex mentorskap, 

pappersarbete m.m. För att få en bättre arbetssituation, som musiklärare, kan svaren i denna fråga vara 

något att arbeta med.  4 lärare svarade inte på frågan. 
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4 DISKUSSION  
 

Fler kvinnor än män har medverkat i min enkät. Det är flest kvinnor över 40, som har svarat, men det 

är en jämn spridning på antal år, som lärarna har jobbat. De flesta lärare har arbetat 0-10 år. Det tycker 

jag är en bra grund för min undersökning.  

35 av 39 lärare arbetar deltid med ”Musik i klass”, detta kanske tyder på att jobbet kan vara slitsamt 

och därför vill de kombinera det med något annat ämne. Saker, som påverkar detta, kan man hitta 

under fråga 19, där omständigheter som ljudmiljö, icke ändamålsenliga lokaler och dålig utrustning, 

kan vara en förklaring. En lärare uppger även brist på elevunderlag, som ett problem. 

 

Vad lärarna upplevde, som mindre bra med arbetsmiljön var: ”Inte ändamålsenliga lokaler och 

material”, ”Dåliga arbetstider” osv. Frågan som dyker upp i mitt huvud, när jag ser dessa svar är: Hur 

kan man ändra på detta? På vilket sätt kan vi, som musiklärare, verka för att musikämnet ges den plats, 

som gör det till ett verksamt medel för elevens enskilda utveckling? Om man, med hjälp av samhälle, 

skola och mediabild, kan uppmärksamma detta, tror jag, att arbetsmiljön kan bli bättre. 

 

Jag har fått många olika svar på frågan, ”Vad tycker du är bäst med ditt jobb?”. På första plats på 

denna lista, svarade lärarna, kontakten med eleverna. Som musiklärare får man möta eleverna och se 

hur de utvecklas. I vissa fall kanske man möter de elever, som inte är så bra på andra ämnen i skolan, 

men de kan få en chans att blomma ut på musiklektionerna. Ämnet i sig tillåter en uppsluppen 

stämning i klassrummet, som gör att eleverna i bästa fall slipper att känna sig lågpresterande eller 

misslyckade. För egen del tycker jag detta är ett av de viktigaste målen för musikämnet och dess 

funktion. 

 

De flesta lärarna, 21 av 39, jobbar med 20-30 antal elever per gång. Det är få, som uppger att de har 

delade klasser. Varför det är så få lärare, som väljer att ha delade klasser, kanske beror på att skolans 

pengar prioriteras på annat, att lärarna kanske inte vill ha, eller de har kanske inte försökt att få delade 

klasser eller att ämnet musik har låg status i skolan.  

Jag tycker det är konstigt, om det är så att musik har en låg status i skolan, med tanke på att man under 

avsnitt 1 ”Skolans värdegrund och uppdrag” i läroplanen kan läsa följande:  

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla, och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt solidaritet med svaga och utsatta, är de värden, som skolan skall gestalta 

och förmedla. I överensstämmelse med den etik, som förvaltas av kristna traditioner 

och västerländsk humanism, sker detta genom individens fostran och rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. sidorna 3-7. 

 

Hur gör man det? Jo, bland annat genom att man lär eleverna om deras bakgrund och traditioner. Detta 

skriver Lars Gustaf Andersson, Magnus Persson och Jan Thavenius om i boken ”Skolan och de 

kulturella förändringarna”. Författarna menar att eleverna behöver få en ökad förståelse för sitt 

ursprung och sina traditioner. När man skapar denna trygghet, har eleverna också lättare att möta och 

respektera andra kulturer.  

 

Vidare i läroplanen under avsnitt Kunskap kap 2.2 ”Mål att uppnå i grundskolan”, kan man bland 

annat läsa följande: 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket, kan lyssna och läsa aktivt, uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. 

… har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att delta 

i samhällets kulturutbud. 
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… har förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska 

kulturarv.  

… har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. 

… kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans. 

… har utvecklat förståelse för andra kulturer osv. Sidorna 8-13. 

 

Texten talar för sig själv, kännedom om kulturarvet och mötet med konstnärligt skapande i olika 

former behövs, även om det inte helt tydligt framgår vilka av grundskolans ämnen, som ska ta tag i 

detta.  

 

Owe Ronström skriver i sin bok ”Musik och kultur” ur inledningen (sidorna 5-17), om hur musiken 

kan ge insikter och aspekter på hur livet gestaltat sig för tidigare generationer. Men ännu viktigare är 

att musiken tycks ha en förmåga att försätta människor i tillstånd, där man kan få insikter om livet och 

hur det kunde vara. Han tar även upp att redan vid slutet av 1700-talet började man vetenskapligt 

undersöka och kartlägga musikens roll i samhället och musikaliska traditioner. För mig tyder detta på 

att musik är viktigt. 

 

32 av 39 lärare, 27 kvinnor och 5 män, uppger att eleverna får en lektion i veckan. Det vanligaste i 

skolorna idag, är att eleverna har musik en gång i veckan, till skillnad från förr, då eleverna fick sjunga 

lite varje dag. Klassläraren hade bland annat, som uppgift att sjunga med eleverna på 

morgonsamlingen. Då kan man fråga sig, om det var bättre med lite musik varje dag, eller om det är 

bättre med en timma i veckan.  

 

Grunden till morgonsamlingarna var religionen, skriver Åke Islings i bok ”Det pedagogiska arvet” 

kap. 28 (sidorna 354 till 374). Det ansågs vara viktigt att eleverna kunde sina psalmer och därför fanns 

det psalmsång med på schemat. Orsaken till att musiken har minskat i status, är kanske att 

kristendomens betydelse har tunnats ut.  

 

Förr i tiden var det fler större klasser än i dag, men även i dag är det fullt möjligt att ha klasser 

uppemot 30 elever. Det kunde också vara både två och tre årskullar i samma klassrum samtidigt. Men 

som tur är, verkar detta vara på väg bort. Endast 3 av alla 39 lärare uppger att de arbetar under sådana 

villkor. I vissa sammanhang är ju gruppen (kören, ensemblen) viktig, medan den vid andra tillfällen 

blir mer av en ”folksamling” än en sammanhållen grupp. 

 

I de flesta fall finns det andra musikaliska aktiviteter för nutidens elever. Aktiviteter, som erbjuds är 

t.ex. körer, musik/kulturskolans aktiviteter, elevens val, musical m.m. I artikeln ”Att läka utbrändhet 

med Mozart i örat”, ur Företag till Företag, Upplands Väsby nummer 2 2002 av Lotta Haglund, kan vi 

läsa, om hur musik påverkar hjärnan. Ett citat ur artikeln är ”Genom att öva upp lyssnandet, påverkar 

man hjärnans funktioner”.  

 

På frågan, om hur lärarna väljer sånger till lektionerna, har 15 av 39, 12 kvinnor och 3 män, svarat att 

de väljer sånger från sångböcker. Nästan lika många lärare 13 av 39, 10 kvinnor och 3 män, har svarat 

att de väljer sånger efter pågående tema. 

 

Barn, som är vana vid att sjunga, förändrar sina beteenden på olika sätt i positiv riktning. Det gör att 

deras självförtroende och självkänsla ökar. Det här kan man läsa i boken ”Barn och ljud” av Per-Egon 

Janols. Här kommer ett citat ur ett avsnitt i boken, som handlar om sången på grundskolans lågstadium 

”klassläraren i de berörda klasserna konstaterade, att de sångsvaga barnen alltefter sin ökade 

sångförmåga även började visa ökat intresse och förmåga i andra ämnen”. (sidan 64) 

 

I boken ”Musik i livets början” av John Lind och Sigrid Neuman, beskriver de vikten av sången så här 

(sidan 29). Barnets hjärna har större inlagringskapacitet, därför kan barn lära sig både sitt modersmål 

och ett andra och tredje språk utan brytning. I språkinlärning kan sången vara till stor hjälp. 
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Men sång kan även användas till andra saker. Under 1800-talet fanns skillingtrycken. Det var visor, 

som man kunde köpa för en billig penning, därför fick de det namnet. Med texter, som skildrade 

historiska händelser och förmedlade sedelärande berättelser, blev de mycket populära.  

 

På liknande sätt används än idag sången t ex i Västafrika. Där finns det på många håll sångare, jali’s, 

som reser runt och sjunger i byarna. Detta är ett sätt för byborna att få kunskap om sin historia, men de 

får även veta vad som händer i grannbyn.  

Proggmusikens texter under slutet av 1960 till en bit in på 1980, var ett sätt att sprida politiska 

budskap och socialt engagemang. Gruppen Nationalteatern gjorde bland annat en protestsång mot 

dåtidens melodifestival. Källa: www.progg.se 

 

Pop- och schlagerlåtar är det, som 14 av 39 lärare, tycker fungerar bäst i klassrumment. Av dessa 14 

var 11 kvinnor och 3 män. Jag tror att det beror på, att eleverna i dag har så god tillgång till just denna 

sortens musik, som gör att de fungerar bäst. Utbudet av musik har blivit större och mera lättillgängligt. 

Nästan alla elever har en eller flera artister, som de via olika media relativt väl känner till och vars 

texter och musik de ofta är väl förtrogna med. Detta i sin tur leder till att lärarna behöver ha starka 

argument, eller presentera på ett bra sätt, om de vill komma med något, som eleverna inte har hört 

förut.  

 

Neil Postman har skrivit boken ”Skolan och kulturarvet” från en ovanlig synvinkel. Han menar att 

skolan har en central uppgift, nämligen att motverka massmedia. För att få till det behövs en 

skolfilosofi, som går ut på att ge barnen fotfäste i det historiska skeendet, undervisa om en verklighet 

där mäns och kvinnors intelligens och kreativitet är fruktbar. ”Skolan är inte en isolerad plats för 

samspel mellan lärare och elev - inte ens sedan läraren stänger dörren. Den plats där kraven från olika 

politiska, sociala och ekonomiska intressen löper samman och tampas med varandra. Skolan utgör 

både en symbol för och är en produkt av ett fruktansvärt allvarligt köpslående mellan 

samhällsintresserade”. (sidan 13) En intressant teori, tycker jag.  

 

På frågan varför låtarna fungerar bra, kan man se, att Dr John Steinbergs teori om en lustfylld 

inlärning i skolan stämmer. 11 av 39 lärare, 9 kvinnor och 2 män, hävdar att det är för att eleverna 

tycker om sången, som de fungerar bra. Får eleverna sjunga det de tycker om, sjunger de bra. Detta är 

en typisk lustelev enligt Dr John Steinberg. En lustelev måste känna lust inför det den ska lära sig.  

Om läraren inte drar sitt strå till stacken och låter eleverna få möjlighet att lyssna till andra melodier 

och sånger, förs inte traditionerna vidare och kanske kommer de till slut att tappa sitt värde. I dag 

krävs det mer av lärarna, om de vill lära ut sånger, som eleverna inte känner till, än vad det gjorde för 

50 år sedan. Med dagens teknik och samhällets struktur, kan dagens barn på några år ta del av 

kunskap, erfarenheter och upplevelser, som deras far- och morföräldrar upplevde under ett helt liv. 

Utmaningen för musiklärare i dag, tror jag, är att bli vän med tekniken och datorerna och samtidigt dra 

nytta av vad eleverna förväntar sig och tycker om. 

 

Vilka låtar, som inte fungerar bra, är ganska jämt fördelat mellan gamla och nya låtar. 7 av 39 lärare, 5 

kvinnor och 2 män, tycker att äldre sånger inte fungerar bra. 6 av 39 lärare, 5 kvinnor och 1 man, 

tycker att nyare sånger inte fungerar bra. Det är ingen större skillnad på lärarnas tid, som de har 

arbetat. 4 kvinnliga lärare, som har arbetat 0-20 år, kommer inte på någon sång, som inte fungerar bra. 

 

De flesta av de tillfrågade lärarna introducerar sångerna genom att eleverna får lyssna på sången eller 

på något sätt använda hörseln. Något jag blev förvånad över, var att papegojmetoden* användes av, 6 

av 39 lärare. Kanske är detta en generationsväxling, för de flesta lärare, som använder sig av 

papegojmetoden, har arbetat i 0-10 år. 

 

Endast 1 lärare, som har arbetat i 20-30 år, uppger att hon använder papegojmetoden. Ett annat 

intressant inslag i sammanhanget är en man, som har en annan utbildning. Han har arbetat i  

0-10 år, och använder sig av PowerPoint-presentationer. Han använder det för elever, som har svårt att 

läsa. Eleverna får då lättare att koncentrera sig på texten, eftersom det bara kommer upp en rad i taget. 

Det är något jag tänker ta med mig. Jag tycker att detta är ett smart sätt att använda dagens teknik på. 

http://www.progg.se/
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*Papegojmetoden = Lärarna sjunger en liten bit av sången och eleverna härmar. Detta pågår tills 

man kommit igenom hela sången. 

 

24 lärare, 20 kvinnor och 4 män, går igenom texten till sångerna. Procentuellt sett är det ett högre antal 

kvinnor än män. 2 lärare, 1 kvinna och 1 man, har svarat att de inte gör det. Båda lärarna har arbetat  

0-10 år. Varför mer än hälften av kvinnorna har svarat ja, på frågan, kan man undra över. Betyder 

texternas innehåll mer för kvinnor än för män i den pedagogiska processen?  

De flesta presenterar traditioner och högtider på musiklektionerna, 28 lärare, 24 kvinnor och  

4 män, av de tillfrågade, gör det. Det låter betryggande och ligger i linje med vad, som framgår av 

boken ”Skolan och de kulturella förändringarna” (sidorna 42-64 och 65-77) av Lars Gustaf Andersson, 

Magnus Persson och Jan Thavenius, som bara är en av de böcker, som beskriver hur viktigt det är att 

eleverna får en trygghet via traditioner. Författarna menar att eleverna behöver få en ökad förståelse 

för sitt ursprung och sina traditioner. När man skapar denna trygghet, kan eleverna lättare möta och 

respektera andra kulturer.  

 

Lars Lilliestam påpekar också i sin bok ”Musikliv” (sidorna 44-46) betydelsen av sammanhang och 

förankring i skola och samhälle. När samhället förändras i så snabb takt, kan man lätt känna sig vilsen. 

Då är det viktigt att det finns gemenskap och trygghet. 

 

Följdfrågan blev, hur går lärarna tillväga när de presenterar traditioner? 15 av 39 lärare,  

14 kvinnor och 1 man, svarade att de berättar om traditionen och sjunger sånger, som passar till. 

Medan 14 av de 39 av lärarna, 10 kvinnor och 4 män, bara sjunger utan att gå in på bakgrunden. Då 

undrar jag, om eleverna förstår innebörden av sångerna. Att jobba med traditioner och förklara, så att 

eleverna förstår bakgrunden, skapar trygghet.  

 

Mer än hälften, 24 av 39, av dem som har svarat, berättar om bakgrunden till traditionerna. Märkligt 

nog svarade 13 lärare, att de inte berättar om bakgrunden. Frågan är, om de räknar med att hemmen 

eller att andra i skolan tillräckligt berör detta?  När jag gick i skolan, fick jag inte lära mig något om 

legenden Lucia, fast jag har medverkat i ett antal luciatåg.  

 

Några exempel:  

Lucia, död ca 304, kristen jungfru från Syrakusa, martyr, troligen under Diocletianus förföljelse. I 

senare legender berättas att hennes försmådde älskare förgäves försökte föra henne till ett horhus, att 

man försökte bränna henne på ett bål, som dock inte skadade henne, och att man slutligen stötte ett 

svärd i hennes hals. Per Beskow Från NE. 

 

Lucia [av latin lux, ljus], S:ta Lucia, italienskt helgon, enligt en legend en kristen jungfru i Siracusa på 

Sicilien, som 304 led martyrdöden. Då en hednisk yngling förälskat sig i hennes vackra ögon skall hon 

ha rivit ut dem och skickat honom dem på ett fat; Hon fick dock synen tillbaka och betraktas därför 

som ögonläkarnas skyddshelgon. Från Compact 99. 

 

Hennes minne firas på Luciadagen 13 december, men den svenska lussebruden har inte mycket 

gemensamt med helgonet. Den vitklädda flickgestalten med ljuskrans i håret skapades på 1500- eller 

1600-talet bland protestanter i Tyskland som ersättning för det katolska helgonet Nikolaus. Hon skulle 

föreställa Jesusbarnet och kom liksom Nikolaus med presenter till barnen vid jul. 

Källor: Jan-Öjvind Swahn: Den svenska Julboken, Ebbe Schön: Julen förr i tiden och Julen från 

advent till tjugondag Knut - häfte för museerna i Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, 

Ystad samt Kulturen i Lund, sammanställd av Kristina Arvidsson. 

 

Luciaberättelserna speglar en god kvinna, som följde sitt samvete och hjälpte de sjuka och fattiga. Den 

visar även hur männen anser sig ha rätten att kränka en kvinna, som hotar deras makt. Man kanske bör 

minnas dessa otäcka berättelser, för att på så sätt undvika att historien upprepar sig.  

 

Genom att jobba mer traditionsrelaterat i skolorna, kanske vi kan höja kunskapsnivån, som Dr John 

Steinberg pekar på i sitt föredrag ”Pedagogik i praktiken”. Han hade några enkla förklaringar till, 
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varför finska skolor är världsledande. Enligt honom beror det på, att i finska skolor koncentrerar man 

sig på att öva basfärdigheterna och att föra vidare kulturarvet.  

 

Jag har fått ta del av 5 av de sånger lärarna väljer att använda i sitt luciafirande. Dessa sånger 

presenteras i enkätresultatet 8.7 under fråga 16. Jag ser denna fråga, som en inspirationskälla för de 

lärare, som ska sätta ihop ett luciatåg, och vill ha tips om vilka sånger de ska använda. Det fanns 2 

kvinnliga lärare, som inte bara sjöng de klassiska luciasångerna. Den ena kvinnliga lärare sjöng 

Ekorrarnas julstädvisa och Snögubbekalas.  Den andra sjöng på både på finska och samiska som t ex 

Yski valo palo. 

 

31 av 39 lärare, 25 kvinnor och 6 män, har svarat att de jobbar med andra traditionsrelaterade sånger. 

Följdfrågan till detta blev då: Vilka sånger jobbar de med? 11 av 39 lärare svarade ”Sommar- och 

avslutningsånger” och 6 av 39 lärare ”Den svenska visskatten”. Det verkar, som om musiklärarna i 

Sverige, är bra på att sjunga med sina elever. Nästan alla förväntar sig, att det ska vara sång och musik 

på skolavslutningarna med hjälp av musiklärarenas insatser.  

 

Tydligt, förutom ja- och nej-frågorna, är att musiklärarna jobbar med luciatåg. Luciatåget har ett visst 

antal sånger och ses som en tradition i skolan. Musiklärarna jobbar även med terminsavslutningar. 

Vad, som är mindre tydligt, är hur lärarna väljer sånger. Det kan ju bero på hur frågan har ställts eller 

kanske att man, som musiklärare, har stora möjligheter att välja själv. Man kan utgå från att 

musikläraryrket är ganska fritt och att ens personliga tolkning och engagemang genomsyrar ämnet. 

De frågor i enkäten, som fungerade sämst, var 10a-d. Detta tror jag beror på att frågorna var för lika 

varandra, vilket gjorde att vissa av lärarna inte besvarade dessa. 

I det stora och hela skulle det vara enklare att ge olika alternativ till varje fråga. Nu, när jag hade 

öppna svarsalternativ, fick jag med saker, som jag inte hade tänkt på. Det tog längre tid att 

sammanställa svaren, men jag har fått ett bredare enkätsvar. 

 

Svaret på fråga 16: ”Vilka sånger använder du då?”, finns under Bilagor 8.7. Dessa sånger ser jag, som 

en inspirationskälla för musiklärare, som jobbar med luciatåg. 

 

Frågorna 10a - 10d är för lika varandra, vilket ledde till att lärarna inte svarade på alla frågorna. Flest 

bortfall hade fråga 10d. 

 

Gemensamma faktorer för frågorna 13a, 13b, 17a och 17b, är att de handlar om tradition och det är 

flera av lärarna, som inte har svarat. Detta kanske tyder på att traditioner inom musikundervisningen 

inte är så viktig, eller att man inte arbetar ingående och på djupet med det. Både på fråga 13 a, 

”Presenterar du högtider eller traditioner för eleverna på musiklektionerna?”och fråga 13b, ”Iså fall 

hur?”, är det 8 lärare, som inte har svarat på. Jag antar att det beror på att de inte presenterar någon 

högtid eller tradition för eleverna, Om jag hade haft givna svarsalternativ, där ett av alternativen hade 

varit nej, hade jag kanske fått ett mindre bortfall på frågan.  

På fråga 17b, ”I så fall vad?”, är det 7 lärare, som inte har svarat. Det har att göra med fråga 17a, 

”Jobbar du med andra traditionsrelaterade sånger?”. På denna fråga var det 2 lärare, som svarade nej, 

och 2 svarade ibland. Varför de 3 resterande lärare inte svarade på frågan, kan bero på att de inte kom 

på något just då, eller de kanske tyckte att frågan var överflödig. 

 

Svaren på frågorna 13a och 13b, 17a och 17b, tyder på att ingen musiklärare arbetar med andra än 

svenska traditioner. Det är även på dessa frågor jag har flest, som inte svarat på frågan. Detta kan bero 

på hur frågorna är vinklade, men även att de svenska musiklärarna kanske är dåliga på att 

uppmärksamma  andra kulturers traditioner i skolan.  

 

Med tanke på våra invandrartäta skolor runt om i Sverige, är det konstigt att inte någon lärare svarar 

att de jobbar med andra länders kulturertraditioner. En del av de traditioner vi har i Sverige idag, är på 

något sätt påverkad av andra länders kulturer som t ex Lucia.  
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Lucia, som man kan läsa om i appendixen, är en sådan tradition som härstammar från en annan kultur, 

som vi i Sverige har format till den tradition vi har i dag. Här vill jag återknyta till Gunnar Ternhags 

artikel ” Vad är svenskt i svensk musik?”. Ternhag menar att ”Musik har inget hemland – men skapar 

känslan av hemland”. Tänk, att man kan skapa så mycket med musik! 

Enkäten kanske inte var upplagd på det smidigaste sättet, men jag är nöjd med svaren jag har fått. 

Genom arbetets gång har jag lärt mig, att allting tar mycket längre tid, än vad man har tänkt sig. Jag 

har också lärt mig mycket om Lucia, en legend, som jag inte visste speciellt mycket om. Jag har även 

lärt mig att vara lite mera kritisk. Ett tydligt exempel är att olika lexikon berättar olika lucialegender. 

Hur kan något, som vi i Sverige fäster så stor vikt vid, att vi firar det varje år, ha så olika innehåll?  

Fast å andra sidan, är det kanske ännu märkligare, att vi fortfarande har kvar det vi har, efter 

hundratals år i en starkt föränderlig tid och ett ombytligt samhälle. Varför har Lucia blivit mer, som  

en skönhetstävling för tjejer, än en tradition som för vidare hennes symboliska kunskap och 

legendomspunna levnadsöde? Julen är också en gammal tradition, som idag - i vissa fall - har tappat 

sitt ursprungliga värde. Om man frågar barn varför man firar högtiden jul, ska man nog inte bli 

förundrar, om man får svaret för att få julklappar. Julafton har mer blivit en högtid för julklappar än 

för att fira minnet av Jesu födelse.  

 

Jag har förstått att traditioner och gammal kunskap, även i dag, har ett stort värde. Vi skulle inte vara 

där vi är i dag om det som har hänt genom tiderna, inte hade hänt. Jag har även insett att traditioner 

kan skapa trygghet i skolan. Det finns många källor som pekar på just detta, t ex ”Det pedagogiska 

arvet” av Åke Isling, ”Barn och Ljud” av Per-Egon Janols, och ”Musik i livets början” av John Lind 

och Sigrid Neuman. I dagens skolor glömmer vi ibland att ta med oss den gamla kunskapen från förr. 

Eleverna har många ”varför” frågor, för att vi, som lärare tar för givet att eleverna ska ha den 

bakomliggande kunskapen.  

 

Musiken i samhället, inte minst i media och bland tonårsungdomen av idag, har ju en enorm betydelse. 

Festivaler av olika slag t ex Arvika-festivalen, som årligen drar 12 – 15 000 besökare, är väl ett tydligt 

exempel på detta. Musiken kommer att leva – men hur mår den i skolvärlden?  

 

Jag tycker att jag har fått svar på min problemformulering, fast kanske lite annorlunda än vad jag hade 

tänkt mig. Som svar på frågan: ”Hur arbetar musiklärare i klass med traditioner?” visar min 

undersökning på att de flesta musiklärare jobbar väldigt ytligt och inte så ingående med traditioner och 

traditionsrelaterad musik. 7 av 39 lärare jobbar uppenbarligen inte alls med detta. Undantaget är vid 

Lucia, jul- och skolavslutningar, som de flesta lärare arbetar med. Även då saknas grunden och en 

förankring i tradition enligt vad som framkom i enkäten. Resultatet av enkäten tyder på att traditioner 

från andra kulturer, inte anses viktiga att förmedla, mer än ytligt, på musiktimmarna i dagens skola. 

 
Under arbetes gång har jag tagit del av intressant och utvecklande litteratur. Böckerna har gett mig en 

god förståelse för och värdet av de sammanhang som traditioner kan förmedla.  

 

Övriga frågor, som återstår att svara på, som jag har hittat längs vägen är: 

Vilka sånger passar idag för åk 6, som det verkar ju vara svårare att hitta lämpliga sånger till?  

Har det något med dagens musikutbud att göra?  

Skulle dagens skola se annorlunda ut om vi satsade mer på traditioner? Skulle vi då få ett bättre 

studieresultat? 
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6 BILAGOR 

6.1 ENKÄTEN 

 

ENKÄT 

 

1. Man/kvinna (ringa in) Ålder?……………………………………………………………… 

 

2. Hur många år har du jobbat som musiklärare?……………………………………………… 

 

3. Vilken utbildning har du?…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Hur ser din tjänst ut?……………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………...……………… 

 

5. Hur stora elevgrupper har du vid varje lektionstillfälle? …………………….……………… 

 

6. Hur många musiklektioner har eleverna i veckan?   ………………………………………… 

 

7 a. Finns det andra musikaliska aktiviteter för eleverna under veckan?  ……………………… 

 

7 b. I så fall vad?………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

8 a. Hur väljer du sånger till dina lektioner?……………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

8 b. Vad är viktigt att tänka på?………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

9 Hur tycker du att utbudet av nya barn och ungdomssånger är?………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

10 a. Vilka sånger fungerar bäst?……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

 

10 b. Varför fungerar just de sångerna bra?…………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

10 c. Vilka sånger har fungerat mindre bra?…………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………...…… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

10 d. Varför fungerar de sångerna mindre bra?………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………...… 

 

10 e. Tycker du det är svårare att hitta sånger till vissa åldersgrupper?………………………... 

 

Motivera ditt svar: ……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

11. Hur introducerar du nya sånger för eleverna?……………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Går du igenom sångtexterna tillsammans med eleverna?…………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

13 a. Presenterar du högtider eller traditioner för eleverna på musiklektionerna?……………... 

 

13 b. I så fall, hur gör du det?…………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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14. Vad berättar du för eleverna om julfirandet och Lucia? (Om linjerna inte räcker till går det bra att 

skriva på baksidan)…………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………...…………… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Är det du som ansvarar för eller arrangerar Luciatåget på din skola?……………………… 

 

16. Vilka sånger använder du då? Nämn 5 st. 

 

a:………………………………………………………………………………………………… 

 

b:.................................................................................................................................................... 

 

c:.................................................................................................................................................... 

 

d:....................................................................................................................................................  

 

e:.................................................................................................................................................... 

17 a. Jobbar du även med andra traditionsrelaterade sånger?………………………………..… 

 

17 b. I så fall vilka?………………………………………………………………………..……  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………...… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Allmänt: 

 

18. Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?………………………………………………...… 

 

………………………………………………………………………………………………...… 

 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

19. Vad tycker du är mindre bra med ditt jobb?……………………………………..…………. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Tack för din medverkan! 

 

………………………………… 

Agneta Bergström 
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6.2 TACK OCH PÅMINNELSEBREV 

 

Jag skickar ett stort TACK, till er som svarat på min enkät. Eftersom enkäten är anonym, vet 

jag inte vem som har svarat.  

Om du inte har svarat på grund av tidsbrist eller annat, finns det fortfarande möjlighet att 

svara och vara delaktig i undersökningen. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Agneta 
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6.3 ENKÄTRESULTAT 

1, 2 och 3 
Man/kvinna (ringa in). Ålder? 

Hur många år har du jobbat som musiklärare? 

Vilken utbildning har du? 

Kommentar: Med hjälp av svaren i fråga 1-3 skapades följande förkortningar, som används i alla svar: 

0-10år, 10-20år & 20-33år = Antal år som musiklärare 

K39M = Kvinna under 40 år med Musikutbildning 

K39A = Kvinna under 40 år med Annan utbildning 

K40M = Kvinna 40 år och över med Musikutbildning 

K40A = Kvinna 40 år och över med Annan utbildning 

M39M = Man under 40 år med Musikutbildning 

M39A = Man under 40 år med Annan utbildning 

M40M = Man 40 år och över med Musikutbildning 

M40A = Man 40 år och över med Annan utbildning 

 

1. Man/kvinna (ringa in). Ålder? 
Totalt 39 st enkätsvar, 30 kvinnor och 9 män 

K39 12 kvinnor under 40 år 

K40 18 kvinnor 40 år och över 

M39 5 män under 40 år 

M40 4 män 40 år eller över 

 

 

 

2. Hur många år har du jobbat som 

musiklärare? 
0 - 10 år Totalt 20 st, 14 kvinnor och 6 män 

10 - 20 år Totalt 6 st, 5kvinnor och 1 män 

20 - 33 år Totalt 13 st, 11 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39 10 2  

K40 4 3 11 

M39 5   

M40 1 1 2 

 

 

3. Vilken utbildning har du?  
Musikutbildning 

Kommentar: Musiklärarutbildning, 

Lärarutbildning med inriktning musik, samt 

Kantorsutbildning. 

Totalt 17 st, 11 kvinnor och 6 män. 

Annan utbildning 

Kommentar: 1 man hade även varit turnerande 

musiker. 
Totalt 12 st, 9 kvinnor och 3 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 8 2  

K39A 2   

K40M 1 3 7 

K40A 3  4 

M39M 3   

M39A 2   

M40M  1 2 

M40A 1   
 

4. Hur ser din tjänst ut?  
Deltid ”Musik i klass” 
Totalt 35 st, 28 kvinnor och 7män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 8 2  

K39A 2   

K40M 2 2 5 

K40A 3  4 

M39M 3   

M39A 1   

M40M        2 

M40A 1   

 

Heltid ”Musik i klass” 
Totalt 4 st, 2 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K40M   2 

M39A 1   

M40M       1  
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5.  Hur stora elevgrupper har du vid varje 

lektionstillfälle? 
20 elever eller färre 
Totalt 15 st, 9 kvinnor och 6 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 5  

K39A 1  

K40M 1  

K40A 1 1 

M39M 2  

M39A 1  

M40M  2 

M40A 1  

 

Mellan 20-30 elever 
Totalt 21 st, 19 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 3 2  

K39A 1   

K40M  2 7 

K40A 1  3 

M39A 1   

M40A 1   

 

30 elever eller fler 
Totalt 3 st, 1 kvinna och två män 

 0-10år 10-20år 

K40M  1 

M39M 1  

M40M  1 

 

 

6. Hur många musiklektioner har eleverna i 

veckan? 
1 lektion per vecka 
Totalt 32 st, 27 kvinnor och 5 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 8 2  

K39A 1   

K40M 1 3 5 

K40A 3  4 

M39M 2   

M40M  1 1 

M40A 1   

 

2 lektioner per vecka 
Totalt 5 st, 3 kvinnor och 2 män 

 0-10år 20-33år 

K39A 1  

K40M  2 

M39M 1  

M40M  1 

 

3 lektioner per vecka 
Totalt 1 st, man 

 0-10år 

M39A 1 

 

Kommentar: En lektion varierar mellan 40 - 60 

min. 1 man (M39M, 0-10år) har inte svarat. 

7a. Finns det andra musikaliska aktiviteter för 

eleverna under veckan? 

En annan musikalisk aktivitet finns 
Totalt 20 st, 15 kvinnor och 5 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 4 1  

K40M  3 2 

K40A 3  2 

M39M 2   

M39A 1   

M40M  1 1 

 

 

 

 

 

 

Flera andra musikaliska aktiviteter finns 
Totalt 13 st, 9 kvinnor och 4 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 2 1  

K39A 2   

K40M   4 

M39M 1   

M39A 1   

M40M   1 

M40A 1   

 

Inga andra musikaliska aktiviteter finns 
Totalt 6 st, kvinnor. 

 0-10år 20-33år 

K39M 3  

K40A 1 2 
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7b. I så fall vad?  

Musik/Kulturskolan 
Totalt 9 st, 5 kvinnor och 4 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 3  

K40M  1 

K40A  1 

M39M 2  

M39A 2  

 

Kör 
Totalt 11 st, 7 kvinnor och 4 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39A 2   

K40M  1 3 

K40A 1   

M39M 2   

M40M  1 1 

 

Elevens val 

Kommentar: T ex rockgrupp, jazzgrupp. 
Totalt 4 st, 3 kvinnor och 1 man 

 0-10år 20-33år 

K40M  1 

K40A 2  

M40M  1 

 

Musical 
Totalt 3 st, kvinnor. 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1 1  

K40A   1 
 

Musik i andra ämnen 

Kommentar: T ex engelska sånger i vanliga 

klassrummet eller lyssna till klassisk musik när 

de jobbar i andra ämnen. 
Totalt 3 st, kvinnor. 

 10-20år 20-33år 

K40M 2 1 

 

Förberedande musikundervisning 
Totalt 1 st, kvinna. 

 20-33år 

K40A 1 

 

Rytmik 
Totalt 1 st, kvinna. 

 10-20år 

K39M 1 

 

Kompismassage till musik 
Totalt 1 st, kvinna. 

 0-10år 

K39M 1 

 

Kommentar: Jag har valt att endast ta med den 

första aktiviteten, när fler än en aktivitet har 

angivits. 

 

 

 

 

 

 

8a. Hur väljer du sånger till dina lektioner? 

 

Lärare väljer från sångböcker 
Totalt 15 st, 12 kvinnor och 3 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 4 1  

K40M 1  4 

K40A   2 

M39M 1   

M39A 1   

M40A 1   

 

Pågående tema 
Totalt 13 st, 10 kvinnor och 3 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 2   

K39A     2   

K40M  2 3 

K40A   1 

M39M 1   

M40M  1 1 

 

 

 

 

 

 

Eleverna väljer 
Totalt 6 st, 3 kvinnor och 3 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M  1  

K40M  1  

K40A 1   

M39M 1   

M39A 1   

M40M   1 

 

Läraren väljer medryckande sånger 
Totalt 2 st, kvinnor. 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40A  1 

 

Att välja sånger som eleverna kan spela på gitarr  
Totalt 2 st, kvinnor 

 0-10år 

K39M 1 

K40A 1 

 

Att försöka variera så mycket som möjligt 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K40A 1 
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8b. Vad är viktigt att tänka på? 

Vad som passar eleverna 

Kommentar: T ex text, tonart och svårighetsgrad. 
Totalt 18 st, 16 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 3 2  

K39A 1   

K40M 1  5 

K40A 2  2 

M39A 1   

M40M  1  

 

Det ska vara roligt för eleverna 
Totalt 7 st, 4 kvinnor och 3 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 2  

K40M  2 

M39M 2  

M39A 1  

 

Traditionsbundna sånger 
Totalt 5 st, kvinnor. 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 2   

K40M  2  

K40A   1 

 

 

 

 

 

 

Sånger med omväxling 
Totalt 3 st, 2 kvinnor och 1 man 

 0-10år 

K39M 1 

K40A 1 

M40A 1 

 

Att läraren är förberedd 
Totalt 2 st, 1 kvinnor och 1 man 

 10-20år 20-33år 

K40M 1  

M40M  1 

 

Att det blir ett bra samarbete i klassen med 

sången 
Totalt 2 st, 1 kvinnor och 1 man 

 20-33år 

K40A 1 

M40M 1 

 

Att förklara varför man sjunger sången och vilket 

innehåll den har 
Totalt 1 st, kvinna. 

 0-10år 

K39M 1 

 

Att sången berör eleverna 
Totalt 1 st, kvinna. 

 0-10år 

K39A 1 
 

9. Hur tycker du att utbudet av nya barn och 

ungdomssånger är? 
Nöjda med utbudet 
Totalt 23 st, 18 kvinnor och 5 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 3 2  

K39A 2   

K40M  3 6 

K40A 1  1 

M39M 2   

M39A 1   

M40M   2 

 

 

 

 

 

Dåligt utbud 
Totalt 7 st, 5 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 3   

K40A   2 

M39A 1   

M40M  1  

 

Vet inte 
Totalt 9 st, 7 kvinnor och 2 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 2  

K40M 1 1 

K40A 2 1 

M39M 1  

M40A 1  
 

10a. – 10e.  
Vilka sånger fungerar bra? 

Varför fungerar de sångerna bra? 

Vilka sånger fungerar mindre bra? 

Varför fungerar de mindre bra? 

Tycker du det är svårare att hitta sånger till vissa åldersgrupper? Motivera ditt svar: 

Kommentar: Frågorna 10a. – 10d. Är för lika varandra vilket ledde till att inte alla lärare svarade på 

samtliga frågor. 
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10a. Vilka sånger fungerar bra?  
Pop-låtar och schlagers 
Totalt 14 st, 11 kvinnor och 3 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 4 1  

K40M  1 2 

K40A 1  2 

M39M 2   

M39A 1   

 

Svenska visor och gamla traditionella sånger 
Totalt 7 st, 6 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1   

K40M  1 4 

M39A 1   

 

De sånger lärarna själva tycker om och kan 

förmedla bra 
Totalt 5 st, 4 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M  1  

K40M  1 1 

K40A 1   

M40M   1 

 

 

Svängiga sånger 
Totalt 4 st, 3 kvinnor och 1 män 

 0-10år 

K39A 1 

K40M 1 

K40A 1 

M39M 1 

 

 

Texten avgör 
Totalt 4 st, kvinnor. 

 0-10år 20-33år 

K39M 2  

K39A 1  

K40A  1 

 

Om eleverna redan känner till sången 
Totalt 3 st, 2 kvinnor och 1 man 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40A  1 

M40M  1 

 

Sången är logiskt uppbyggd  
Totalt 1 st, man 

 10-20år 

M40M 1 

 

Lokala låtar 
Totalt 1 st, man 

 0-10år 

M40A 1 

 

 

10b. Varför fungerar de sångerna bra?  
4 st svarade inte på frågan. 

 0-10år 10-20år 

K39M 2 1 

M40M  1 

 

Eleverna tycker om sångerna 
Totalt 11 st, 9 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 2   

K39A 1   

K40M  2 2 

K40A 1  1 

M39M 1   

M39A 1   

 

Eleverna har hört sångerna förut 
Totalt 5 st, 3 kvinnor och 2 män 

 0-10år 20-33år 

K40M  1 

K40A 1 1 

M39M 1  

M39A 1  

 

 

Att läraren själv kan sången 
Totalt 4 st, kvinnor 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M  1  

K40M  1 1 

K40A 1   

 

Att sångerna inte är för svåra 
Totalt 4 st, 3 kvinnor och 1 man 

 0-10år 20-33år 

K39M 2  

K40A  1 

M40A 1  

 

För att sångerna svängde 
Totalt 4 st, kvinnor  

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K39A 1  

K40M 1 1 
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Texten i melodin var bra 
Totalt 2 st, kvinnor  

 20-33år 

K40M 1 

K40A 1 

 

De sånger eleverna inte hört förut 
Totalt 2 st, 1 kvinna och 1 man 

 20-33år 

K40M 1 

M40M 1 

 

 

Uppväxtmiljön spelar roll 
Totalt 1 st, man 

 20-33år 

M40M 1 

 

För att sångerna är nya 
Totalt 1 st, man 

 0-10år 

M39M 1 

 

Läraren lyckas locka med eleverna 
Totalt 1 st, kvinna. 

 0-10år 

K39M 1 

 

 

10 c. Vilka Sånger fungerar mindre bra? 
Kommentar: 4 st svarade inte på frågan. 

 0-10år 20-33år 

K40A 2  

M39M 1  

M40M  1 

 

Äldre sånger 

Kommentar: Tex ”Oxdragarsången”. 
Totalt 7 st, 5 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1 1  

K39A 1   

K40M   2 

M39M 2   

 

 

Nya sånger 

Kommentar: T ex pop-låtar. 
Totalt 6 st, 5 kvinnor och 1 man 

 0-10år 20-33år 

K39M 2  

K40M  2 

K40A  1 

M39A 1  

 

Kommer inte på några sånger som inte fungerar 

bra 
Totalt 4 st, kvinnor 

 0-10år 10-20år 

K39M 2  

K39A 1  

K40M  1 

 

 

De sånger läraren inte kan 
Totalt 4 st, kvinnor 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1   

K40M  1 1 

K40A 1   

 

Barnsliga sånger 
Totalt 3 st, 2 kvinnor och 1 man 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40M  1 

M40M  1 

 

Sånger med rörliga texter 
Totalt 3 st, kvinnor  

 10-20år 20-33år 

K39M 1  

K40A  2 

 

De sånger eleverna inte känner igen 
Totalt 2 st, 1 kvinna och 1 man 

 0-10år 20-33år 

K40M  1 

M40A 1  
 

Lugna sånger 
Totalt 2 st, kvinnor 

 0-10år 10-20år 

K40M 1 1 

 

Tråkiga sånger 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

Svåra sånger 
Totalt  1 st, kvinna 

 20-33år 

K40A 1 

 

Sånger framförd av solist 
Totalt 1 st, man 

 10-20år 

M40M 1 

 

Utländska sånger som inte är på engelska 
Totalt 1 st, man 

 0-10år 

M39A 1 
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10d. Varför fungerar de mindre bra? 
9 st svarade inte på frågan. 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1   

K39A 1   

K40M  1  

K40A 3  1 

M39M 1   

M40A 1   

 

Sånger som eleverna inte tycker om 
Totalt 7 st, 3 kvinnor och 4 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40M  1 

K40A  1 

M39M 2   

M39A 1  

M40M  1 

 

Moderna sånger som är för svåra för eleverna 

tekniskt sätt 
Totalt 6 st, 5 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 2 1  

K40M   1 

K40A   1 

M40M  1  

 

På grund av lärarens egen insats 
Totalt 5 st, kvinnor  

 0-10år 20-33år 

K39M 2  

K39A 1  

K40M  2 
 

Vet inte 
Totalt 5 st, 3 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39A 1   

K40M 1 1  

M39A 1   

M40M   1 

 

För att eleverna inte har hört dem förut 
Totalt 4 st, kvinnor 

 10-20år 20-33år 

K39M 1  

K40M  2 

K40A  1 

 

Sången har blivit uttjatad då den har sjungits för 

ofta 
Totalt 2 st, kvinnor  

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40M  1 

 

För att den är tråkig 
Totalt 1 st, kvinna 

 10-20år 

K40M 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10e. Tycker du det är svårare att hitta sånger 

till vissa åldersgrupper? Motivera ditt svar: 
2 st svarade inte på frågan. 

 0-10år 20-33år 

K40A 1 1 

 

JA 
Totalt 26 st, 22 kvinnor och 4 män 

Årskurs 6 
Totalt 10 st, 8 kvinnor och 2 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 2 1  

K39A 1   

K40M   3 

K40A   1 

M39M 2   

 

 

Högstadiet 
Totalt 6 st, 4 kvinnor och 2 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40M  1 

K40A 1 1 

M40M  1 

M40A 1  

 

Äldre elever 
Totalt 6 st, kvinnor 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1   

K40M 1 2 2 

 

Mellanstadiet 
Totalt 4 st, kvinnor   

 0-10år 10-20år 

K39M 2 1 

K39A 1  
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NEJ 
Totalt 10 st, 5 kvinnor och 5 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 2   

K40M   1 

K40A 1  1 

M39M 1   

M39A 2   

M40M       1       1 

 

 

VET INTE 
Totalt 1 st, kvinna 

 10-20år 

K40M 1 

 

 

11. Hur introducerar du nya sånger för 

eleverna?  
 

Kommentar: Svaren jag fick delade jag in i 

tre huvudgrupper, Lyssna, Läsa och Berätta. 

 
LYSSNA 
Totalt 18 st, 14 kvinnor och 4 män 

Läraren sjunger sångerna först 
Totalt 7 st, 7 kvinnor 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1 1  

K39A 1   

K40M  1 3 

 

Papegojmetoden 

Kommentar: Innebär att läraren sjunger en 

liten del av sången och sedan härmar 

eleverna detta. 
Totalt 6 st, 5 kvinnor och 1 man 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K39A 1  

K40M 1  

K40A 1 1 

M39M 1  

 

Lyssnar på inspelning av sångerna innan 
Totalt 4 st, 2 kvinnor och 3 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K40M  1 1 

M39M 2   

M39A 1   

 

 

LÄSA 
Totalt 12 st, 10 kvinnor och 2 män 

Läraren går igenom sångtexterna med eleverna 
Totalt 8 st, 8 kvinnor 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M  1  

K40M  1 1 

K40A 3 1 1 

 

Läraren visar sångtexterna på OH (Overhead 

presentation) 
Totalt 2 st, 1 kvinna och 1 man 

 0-10år 

K39M 1 

M39A 1 

 

Läraren visar sångerna på PowerPoint 

presentation 
Totalt 1 st, 1 man 

 0-10år 

M40A 1 

 

Läraren ger eleverna texterna direkt 
Totalt 1 st, 1 kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

 

 

BERÄTTA 
Totalt 9 st, 6 kvinnor och 3 män 

Läraren berättar bakgrunden om sångerna, varför 

den kom till, vad den betyder och vem sångernas 

textförfattare är 
Totalt 4 st, 3 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1   

K40M   2 

M40M  1  

 

 

Läraren förklarar uppbyggnaden av sångerna 
Totalt 3 st, 1 kvinna och 2 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

M40M  2 

 

Läraren berättar sagor som introduktion till 

sångerna 
Totalt 3 st, 2 kvinnor 

 0-10år 20-33år 

K39M 2  

K40A  1 
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12. Går du igenom sångtexten tillsammans 

med eleverna? 
JA 
Totalt 24 st, 20 kvinnor och 4 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 5 1  

K39A 1   

K40M 1 3 3 

K40A 2  4 

M39M 1   

M40M  1 2 

 

 

IBLAND 
Totalt 13 st, 9 kvinnor och 4 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 3 1  

K39A 1   

K40M   4 

M39M 2   

M39A 1   

M40A 1   

 

NEJ 
Totalt 2 st, 1 kvinna och 1 man 

 0-10år 

K40A 1 

M39A 1 

 

 

13a. Presenterar du högtider eller traditioner 

för eleverna på musiklektionerna? 

JA 

Kommentar: 1 svarade att det ingick i hennes 

övriga tjänst. 
Totalt 28 st, 24 kvinnor och 4 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 7 1  

K39A 2   

K40M 1 3 7 

K40A 2  1 

M39M 1   

M39A 1   

M40M  1 1 

 

 

IBLAND 
Totalt 4 st, 2 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M  1  

K40A   1 

M39A 1   

M40M   1 

 

NEJ 
Totalt 7 st, 4 kvinnor och 3 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40A 1 2 

M39M 2  

M40A 1  

 

 

13b. I så fall hur?  
8 st svarade inte på frågan. 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40A 1 2 

M39M 1  

M39A 1  

M40M  1 

M40A 1  

 

Läraren berättar om traditioner och högtider i 

första hand, sedan sjunger de även sånger som 

passar 
Totalt 15 st, 14 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 3   

K39A 2   

K40M 1 1 6 

K40A   1 

M39M 1   

 

 

De sjunger bara sånger, som passar till högtiden 
Totalt 14 st 10 kvinnor och 4 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 4 1  

K40M  1 1 

K40A 2  1 

M39M 1   

M39A 1   

M40M  1 1 

 

Läraren presenterar högtider och traditioner 

genom dans 
Totalt 1 st, 1 kvinna 

 10-20år 

K39M 1 

 

Arbetar ämnesintegrerat med svenskan och 

religionen 
Totalt 1 st, 1 kvinna 

 10-20år 

K40M 1 
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14. Vad berättar du för eleverna om 

julfirandet och Lucia? 
 

Kommentar: Svaren jag fick delade jag in i tre 

huvudgrupper, Inget, Lite och Mycket. 

 
4 lärare svarade inte på frågan. 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K40M  1  

K40A 1   

M39A 1   

M40M   1 

 

 

INGET 
Totalt 13 st, 11 kvinnor och 2 män 

 

Berättar inte alls om Lucia 
Totalt 9 st, 7 kvinnor och 2 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 4  

K40M  1 

K40A 1 1 

M39M 1  

M40A 1  

 

Jul och Luciafirandet berättas i ett annat ämne 
Totalt 4 st, 4 kvinnor  

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40M  1 

K40A  2 

 

 

LITE 
Totalt 12 st, 8 kvinnor och 4 män 

 

Berättar väldigt kort och inte så ingående om jul 

och Luciafirandet 
Totalt 9 st, 5 kvinnor och 4 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1 1  

K39A 1   

K40M   2 

M39M 1   

M39A 1   

M40M  1 1 

 

 

Det är eleverna, som självmant berättar för 

läraren om Lucia 
Totalt 1 st, 1 kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

Berättar enkelt om Lucia från Syrakusa 
Totalt 1 st, 1 kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

Skolan firar första advent i kyrkan 
Totalt 1 st, 1 kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

 

MYCKET 
Totalt 10 st, 9 kvinnor och 1 man 

 

Berättar hela historien om Lucia- och julfirandet 
Totalt 7 st, 6 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1   

K40M  2 1 

K40A 1  1 

M39M 1   

 

 

Berättar om Lucia sett från ett kristet perspektiv 
Totalt 2 st, 2 kvinnor 

 0-10år 10-20år 

K39M  1 

K39A 1  

 

Visar film om traditioner och högtider 
Totalt 1 st, 1 kvinna 

 0-10år 

K40M 1 
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15. Är det du som ansvarar för eller 

arrangerar Luciatåget på din skola? 
JA 

Kommentar: Några av lärarna arrangerar 

Luciatåget i samarbete med andra kollegor. 
Totalt 34 st, 27 kvinnor och 7 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 6 2  

K39A 1   

K40M 1 3 7 

K40A 3  4 

M39M 2   

M39A 1   

M40M  1 2 

M40A 1   

 

 

NEJ 
Totalt 3 st, 1 kvinna och 2 män 

 0-10år 

K39M 1 

M39M 1 

M39A 1 

 

IBLAND 
Totalt 2 st, 2 kvinnor  

 0-10år 

K39M 1 

K39A 1 

 

 

16. Vilka sånger använder du då? 
 

Kommentar: Svaren är sorterade efter språk och i 

bokstavsordning. 
 

2 st. svarade inte på frågan. 

 0-10år 

K39M 1 

M39M 1 

 

Advent, är väntans tid 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

Advent, kom till vårt hus 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K40M 1 

 

Adventssången 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

Adventstid 
Totalt 6 st, 4 kvinnor och 2 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 3  

K40A  1 

M39M 1  

M40M  1 
 

Den lilla lågan 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K40M 1 

 

Det Lyser en stjärna  
Totalt 1st, man 

 10-20år 

M40M 1 

 

Det strålar en stjärna 
Totalt 4 st, 2 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K40M  1  

K40A 1   

M39A 1   

M40M   1 

 

Ekorrarnas julstädvisa 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39A 1 

 

En julgran står i skogen 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39M 1 
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En sockerbagare 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K40A 1 

 

Ett litet barn av Davids hus 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

Gläns över sjö och strand 
Totalt 6 st, 4 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K40M  1 1 

K40A 2   

M39M 1   

M40A 1   

 

Goder afton 
Totalt 4 st, kvinnor 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1   

K40M  1 1 

K40A   1 

 

Goder morgon 
Totalt 1 st, kvinna 

 10-20år 

K40M 1 

 

Himlen hänger stjärnssvart 
Totalt 5 st, 4 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 2   

K40M   1 

K40A   1 

M40M  1  

 

Himlen i min famn 
Totalt 3 st, kvinnor 

 10-20år 20-33år 

K39M 2  

K40M  1 

 

Hälsningssång 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39A 1 

 

Hör oss Lucia 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40A 1 

 

 

Julen är här 
Totalt 6 st, 3 kvinnor och 3 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40M  2 

M39M 1  

M39A 2  

 

Ljuset i advent 
Totalt 6 st, 5 kvinnor och 1 man  

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40M  3 

K40A  1 

M39M 1  

 

Lucia i din vita skrud 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40A 1 

 

Lucia, hon är här igen 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K40A 1 

 

Luciasången 
Totalt 30 st, 26 kvinnor och 4 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 6 2  

K39A 2   

K40M 1 3 7 

K40A 3  2 

M39A 2   

M40M   1 

M40A 1   

 

Luciavisa från Dalsland 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

Lusse lelle 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

Låt mig få tända ett ljus 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

Länge sen i december 
Totalt 1 st, man 

 20-33år 

M40M 1 
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Mer jul 
Totalt 1 st, man 

 20-33år 

M40M 1 

 

Midnatt råder 
Totalt 6 st, 5 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1   

K40M  1 1 

K40A   2 

M39A 1   

 

Mörker på jorden 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K40M 1 

 

Nu i den heliga timman 
Totalt 2 st, kvinnor 

 10-20år 20-33år 

K39M 1  

K40M  1 

 

Nu tändas tusen juleljus 
Totalt 6 st, 5 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1 1  

K40M  1 1 

K40A   1 

M40M   1 

 

När det lider mot jul 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

När Jesusbarnet föddes 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K40A 1 

 

När juldagsmorgon glimmar 
Totalt 1 st, kvinna 

 10-20år 

K40M 1 

 

Pepparkakeland 
Totalt 2 st, kvinnor 

 0-10år 

K39M 2 

 

Raska fötter 
Totalt 1 st, man 

 0-10år 

M39A 1 

 

 

Stilla Natt  
Totalt 5 st, 4 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1 1  

K39A 1   

K40A 1   

M40M   1 

 

Snart kommer Frälsaren 
Totalt 1 st, kvinna 

 10-20år 

K40M 1 

 

Snögubbekalas 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39A 1 

 

Staffan från Nås 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39A 1 

 

Staffansången eller Staffansvisan 

Kommentar: Jag har valt att sätta dem på samma 

plats för att sångerna fyller samma funktion. 

Totalt 26 st, 19 kvinnor och 7 män 
 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 5   

K39A 1   

K40M 1 3 5 

K40A 2  2 

M39M 2   

M39A 2   

M40M  1 1 

M40A 1   

 

Stjärna i vinternatt 
Totalt 4 st,  kvinnor 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40M  1 

K40A 1 1 

 

Stjärnornas brud 
Totalt 1 st, man 

 0-10år 

M39M 1 

 

Så julen är kommen 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 
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Så mörk är natten 
Totalt 9 st, 8 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 3   

K39A 1   

K40M  1  

K40A   3 

M39M 1   

 

Tomtens sång 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

Två små röd luvor 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40A 1 

 

Tänd ett ljus och låt det brinna 
Totalt 4 st, kvinnor 

 0-10år 10-20år 

K39M 1 2 

K39A 1  

 

Ute är mörkt och kallt 
Totalt 2 st, 1 kvinna och 1 man 

 0-10år 

K39M 1 

M39M 1 

 

Vem är egentligen tomten 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

Vi tänder ett ljus i advent 
Totalt 2 st, 1 kvinna och 1 man 

 0-10år 

K39A 1 

M39M 1 

 

Visa i advent 
Totalt 1 st, 1 man 

 10-20år 

M40M 1 

 

 

Önskelistan 
Totalt 1 st, man 

 20-33år 

M40M 1 

 

 

Deck the hall 
Totalt 1 st, man 

 0-10år 

M40A 1 

 

Happy x-mas 
Totalt 2 st, 1 kvinna och 1 man 

 0-10år 20-33år 

K40M  1 

M40A 1  

 

I wish everyday could be Christmas 
Totalt 1 st, man 

 20-33år 

M40M 1 

 

Long time ago in Betlehem 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

My only wish this year 
Totalt 1 st, man 

 20-33år 

M40M 1 

 

White Christmas 
Totalt 2 st, kvinnor 

 10-20år 20-33år 

K39M 1  

K40M  1 

 

Yski valo palo 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K40A 1 

 

 

17a. Jobbar du med andra 

traditionsrelaterade sånger? 
4 st, 3 kvinnor och 1 man, svarade inte på frågan. 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M  1  

K40A 1  1 

M39M 1   

 

 

JA 
Totalt 31 st, 25 kvinnor och 6 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 7   

K39A 2   

K40M 1 3 7 

K40A 2  3 

M39M 1   

M39A 2   

M40M  1 2 
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IBLAND 
Totalt 2 st, 1 kvinna och 1 man 

 0-10år 10-20år 

K39M  1 

M40A 1  

 

 

NEJ 
Totalt 2 st, 1 kvinna och 1 man 

 0-10år 

K39M 1 

M39M 1 

 

 

17b. I så fall vilka? 
Kommentar: I de fall där läraren har svarat med 

flera alternativ, har jag valt att endast ta med det 

första. 
7 st, 4 kvinnor och 3 män, svarade inte på frågan. 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1 1  

K40A 1  1 

M39M 2   

M40A 1   

 

Sommarsånger eller sånger till skolavslutningen 
Totalt 11 st, 8 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 3 1  

K40M  1 1 

K40A 1  1 

M39A 1   

M40M   1 

 

Den Svenska Visskatten 

Kommentar: T ex Evert Taube, Alice Tegnèr  

m fl. 
Totalt 6 st, 4 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1   

K40M   1 

K40A 1  1 

M40M   1 

M40A  1  

 

 

Påsksånger 
Totalt 6 st, kvinnor 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 1   

K39A 1   

K40M 1 2 1 

 

Fredssånger 
Totalt 5 st, 4 kvinnor och 1 man 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40M  2 

K40A  1 

M39M 1  

 

Hembygdssånger 
Totalt 3 st, 2 kvinnor och 1 man 

 0-10år 20-33år 

K40M  2 

M39A 1  

 

Julsånger 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39A 1 

 

Klassikerna 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

 

18. Vad tycker du är det bästa med ditt jobb? 
2 st, kvinnor svarade inte på frågan. 

 0-10år 20-33år 

K40A 1 1 

 

Kontakten med eleverna 
Totalt 18 st, 15 kvinnor och 3 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 6 1  

K39A 2   

K40M  1 4 

K40A 1   

M39M 2   

M39A 1   

M40M   2 

M40A 1   

 

 

 

Att få jobba med yrket musik 
Totalt 10 st, 6 kvinnor och 4 män 

 0-10år 20-33år 

K39M 1  

K40M  4 

K40A 1  

M39M 2  

M40M  1 

M40A 1  
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Det är givande att se hur eleverna utvecklas inom 

musik 

Kommentar: (*) = ”Musiken kan tränga genom 

skalet på den tuffaste tonåring”  
Totalt 6 st, 5 kvinna och 1 man  

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 3 1  

K39A 1(*)   

K40A   1 

M39A 1    

 

Glädjen i musiken 
Totalt 5 st, 4 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 

K39M 2  

K39A 1  

K40M  1 

M39M 1  

 

Friheten i yrket 
Totalt 3 st, 2 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 

K40M 1 1 

M40M  1 

 

Kreativiteten de känner i sitt jobb 
Totalt 3 st, kvinnor 

 0-10år 10-20år 

K39M 1  

K40M  2 

 

 

Sången är ett otroligt instrument att jobba med 
Totalt 2 st, kvinnor 

 0-10år 20-33år 

K39A 1  

K40A  1 

 

Det är intressant att få möta så många olika 

människor 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

Alla skratt och roliga minnen 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

Yrket håller mig ung i sinnet 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

Det är en omväxlande miljö i musiklärarens yrke 
Totalt 1 st, kvinna 

 10-20år 

K39M 1 

 

Alla framträdanden med eleverna 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40A 1 

 

 

19. Vad tycker du är mindre bra med ditt 

jobb? 
4 st, svarade inte på frågan. 

 0-10år 20-33år 

K40A 1 2 

M40M  1 

 

Dålig arbetsmiljö 

Kommentar: Bland annat dåliga lokaler, stökiga 

elever, lite materiel, för lång arbetstid m.m. 
Totalt 11 st, 10 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 5 1  

K40M   3 

K40A   1 

M40A 1   

 

 

 

Ljudmiljön kan vara jobbig 

Kommentar: T ex höga ljudnivåer när eleverna 

spelar på rytminstrument. 
Totalt 10 st, 8 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 2 1  

K39A 1   

K40M  1 2 

K40A 1   

M39M 1   

M40M  1  

 

Det finns för lite tid till eleverna och planeringen 
Totalt 8 st, kvinnor 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 3   

K40M 1 2 1 

K40A 1   
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För stora grupper 
Totalt 6 st, 4 kvinnor och 2 män 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K39M 2 1  

K40M   1 

M40M   1 

M40A 1   

 

Allt jobb omkring musiklektionerna 

Kommentar: Mentorskap, pappersarbete m.m. 
Totalt 5 st, 4 kvinnor och 1 man 

 0-10år 10-20år 20-33år 

K40M  1 2 

K40A   1 

M39M 1   

 

Att åka mellan olika skolor 
Totalt 3 st, kvinnor 

 0-10år 20-33år 

K39M 2  

K40M  1 

 

Det blir för mycket jobb runt skolavslutningar, 

julavslutningar och Lucia 
Totalt 3 st, 1 kvinna och 2 män 

 0-10år 

K39M 1 

M39M 1 

M40A 1 

 

Lönen är för låg i förhållande till arbetsinsatsen 
Totalt 2 st, 1 kvinna och 1 man 

 0-10år 

K39M 1 

M39A 1 

 

Det krävs mycket planering, det finns inget 

läromaterial att följa 
Totalt 2 st, kvinnor 

 0-10år 

K39M 1 

K40A 1 

 

Respekten från eleverna är dålig 
Totalt 2 st, kvinna 

 0-10år 10-20år 

K39M  1 

K40A 1  

 

Det är många förflyttningar av saker, som behövs 

till undervisningen 
Totalt 1 st, man 

 0-10år 

M39M 1 

 

 

Att ha en liten tjänst på grund av ett för litet 

elevunderlag 
Totalt 1 st, man 

 0-10år 

M39A 1 

 

Det finns för lite pengar till att utföra 

musikundervisningen 
Totalt 1 st, man 

 20-33år 

M40M 1 

 

Att man inte kan sjunga när man är på dåligt 

humör 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40A 1 

 

Det brister i möjligheten till kommunikation 

mellan kollegor 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

Det finns konferenser, som inte berör 

musiklärare, men som de ändå måste vara med på 
Totalt 1 st, kvinna 

 20-33år 

K40M 1 

 

Man får bara träffa eleverna en gång i veckan 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

Att ämnet musik har en låg status i skolans värld 

Totalt 1 st, kvinna 
 10-20år 

K39M 1 

 

Det finns för dålig kompetensutveckling inom 

ämnet 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39M 1 

 

Att inte ha någon utbildning inom ämnet 
Totalt 1 st, kvinna 

 0-10år 

K39A 1 

 

Att ha problem med elever från olika 

religionsbakgrunder 
Totalt 1 st, man 

 0-10år 

M39A 1 
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6.4 REFERENSLITTERATUR 

 

SKOLANS STYRDOKUMENT 
 

Källa: Skolverkets läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. 

 

Avsnitt 1. Skolans värdegrund och uppdrag 

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratisk grund. Skollagen (1985:1 100) slår fast att 

verksamhet i skolan skall utformas i överstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

att var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 

för vår gemensamma miljö (1 kap. 2§). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de grundläggande värden vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden, som skolan skall gestalta och förmedla. I överens-

stämmelse med den etik, som förvaltas av kristna traditioner och västerländsk humanism, sker detta 

genom individens fostran och rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i 

skolan skall vara icke- konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

 

Avsnitt 2.2 Kunskap, Mål att uppnå i grundskolan 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket, kan 

lyssna och läsa aktivt, uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. 

Behärska grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. 

Känner till och förstår de grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, 

tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena. 

Har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att delta i samhällets 

kulturutbud. 

Har förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska kulturarv. 

Har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. 

Kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt 

som språk, bild, musik, drama och dans. 

Har utvecklat förståelse för andra kulturer osv. 

 

ÖVRIG LITTERATUR 
 

Skolan och de kulturella förändringarna 
Författare: Lars Gustaf Andersson, Magnus Persson och Jan Thavenius. 

 

Denna bok tar upp, att skolan var djupt präglad och hårt hållen av religionen. Dessa författare menar 

att på 1800-talet hade skolan en teologiinriktning, som stod för den kulturella och traditionella 

förmedlingen. Vid sekelskiftet drogs det en gräns mellan de kulturella och naturvetenskapliga 

kunskaperna. Boken tar även upp att kultur kan skapa gemenskap i skolan och även för det svenska 

folket. Författarna hävdar, genom att välja ut det bästa skolmaterialet, som finns att tillgå, kan man på 

så sätt höja elevernas insikt och kunskaper. Under senare år har skolan influerats mer av andra länder  

och kulturer genom invandringen. I takt med att andra kulturer och traditioner ökar i samhället, har 

man, som elev ett större behov av att känna till sina egna rötter.  

Eleverna behöver få en ökad förståelse för sitt ursprung och sina traditioner. När man skapar denna 

trygghet, kan eleverna lättare möta och respektera andra kulturer.  

I boken tar författarna upp att efterkrigstiden har satt skolan i fokus på många sätt genom 

skolpolitiken, media och tidningarnas debattsidor. När folket fick mer insyn i skolan, tappade skolan 

en del av sin auktoritet. I dag finns många regler, som förebygger att lärarna använder sin auktoritet på 

fel sätt. Den respekt och eventuella rädsla eleverna hade för sin lärare, är borta sedan mitten av 1900-
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talet och en bit framåt. Givetvis är detta högst generellt och beror lite på var skolan ligger, om den 

ligger i en storstad eller liten by.  

Den kultur och tradition, som skolan förmedlar, består till största delen av kunskapsmaterial, som är 

uppdelat i olika ämnen. Det var inte så från första början. Kanske förändrades detta när man tydligt 

drog en gräns mellan kultur och naturvetenskapliga ämnen.  

I dag finns det många subkulturer och landet har fått ett stort inflytande från många länder. Skolan har 

en religionsfrihet med undantag för vissa specialinriktade skolor. Detta gör att i dag kan vi inte 

förvänta att kultur är något, som vi har gemensamt med hela landets befolkning. Sångleken ”Små 

grodorna” är inte självklar för invandrare eller nysvenskar, som kommer från ett annat land.  

Fantasi, kreativitet och estetik utgör tillsammans grunden i varje skapande verksamhet. Man kan inte 

välja, om man vill skapa kultur, den ändras och förnyas hela tiden.  

Boken tar även upp problemet med att tänka begränsat i inlärningsskedet. Att lära ut ett ämne i taget 

med fokus på bara ämnets kärna, gör att man tappar helheten och det kan vara svårt för eleverna att 

förstå sammanhanget. Musiken skulle kanske få större plats och mera värde, om skolan tittade till 

helhetsinlärningen. 

 

Musikliv 
Författare: Lars Lilliestam 

 

Författaren tar upp många tänkvärda saker. Jag har valt ut något, som jag tycker passar bra i denna 

undersökning, som jag har jobbat med. 

 

Utvecklingen går fort framåt i dag, vilket innebär att det inte är självklart, att man lär av de äldre. Ett 

barn, som föds idag, får sannolikt bekanta sig med flera språk och kulturer än vad deras far- och mor 

föräldrar har gjort.  

Förändringen i samhället har gått oerhört fort framåt. Så fort att den dator du köper i dag redan är 

gammal om ett år. När samhället förändras i så snabb takt, kan man lätt känna sig vilsen. Då är det 

viktigt, att det finns gemenskap och trygghet.  

En tillvaro med bestämda regler ger trygghet. Många föräldrar lever under stor press, då de ska hinna 

med att arbeta heltid, sköta matlagning, hus och hem. Samtidigt som de också skall vara delaktiga i 

barnens skolarbete och fritid. I vissa fall resulterar det till att föräldrarna får för lite tid med sina barn. 

Detta ställer höga krav på oss lärare och övrig personal.   

Hur ska man lära sig musikens koder, om man inte känner till traditionen? 

Boken tar även upp medias inflytande. Radiokanalerna sänder mer musik nu än förr. Man hade 

hoppats på att musikutbudet skulle bli bredare, men istället har det blivit smalare. Nu spelas det mest 

låtar från popgenren. Resultatet blir att låtarna liknar varandra. Musikindustrin har idag blivit stor och 

konsumtionen av musik har ökat. De stora musikproducenterna ser till att just deras musik blir spelad.  

 

Om eleverna inte får lära sig om traditioner och deras ursprung i skolan, kommer de att få svårt med 

att bl a sortera olika musikstilar. Det finns olika stilar i musiken, som utnämner sig, inte bara genom 

musiken utan även i klädsel och tillhörande artiklar. Bara genom att höra musikgruppens namn, förstår 

man vilken genre de spelar. 

Det stora utbudet av musik och upprepandet av en viss sorts musik, har gjort att barn och ungdomar i 

dag har svårigheter med trefjärdedelstakt, eftersom den är så sparsamt förekommande i nutida musik. 

 

Det pedagogiska arvet 
Författare: Åke Isling, 1988 Sober förlag AB, 

 

I denna bok kan man läsa att skolan på 1800-talet hade ett mycket större inflytande på elevernas så väl 

traditioner som kultur. Skolan var till stor del uppbyggd på religionen. Religionen genomsyrade de 

flesta ämnen även i uppförande och ordning, men allra mest på musikstunderna. Det var krav på att 

lärare, under senare delen av 1800-talet, skulle behärska både orgel och undervisningens tillhörande 

psalmer.  

När musiken kom in i skolorna, var det med betoning på kyrkosång. År 1882 blev det lite friare. Då 

kunde läraren ta in andra sångmelodier, men tyngdpunkten var fortfarande på psalmerna.  
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Ett citat ur boken, som var motiveringen till varför man skulle ha sång, är ”för gudstjänsten och för 

lifwt (livet) måste man anse den (sången) ovärderlig”. 

 

Om det skulle sjungas något annat än kyrkosånger, skulle det vara glada sånger eller skolmarscher. 

Eleverna fick även öva tonsäkerhetsövningar, texter till psalmer och andra aktuella sånger. På 1920-

talet började textens innebörd i sången bli allt mera viktig även på det känslomässiga planet.  

Utvecklingen har varit ofantlig från 1800-talets kyrkosånger till 1970-talets protestsånger med radikala 

och politiska budskap. Ett annat fenomen, som kom i slutat av 1970-talet, var sångböckerna. Förlagen 

kunde själva producera och ge ut sångböcker i syfte att sprida olika budskap. Till exempel innehöll 

nykterhetsrörelsens sånger budskap på ett moraliskt plan, medan folkrörelsesångerna var på ett mera 

politiskt plan.  

 

Skolan och kulturarvet 

Författare: Neil Postman 

 

Niel Postman hävdar, att skolan har en central uppgift, nämligen att motverka massmedia. För att få 

till det behövs en skolfilosofi, som går ut på att ge barnen fotfäste i det historiska skeendet, undervisa 

om en verklighet, där mäns och kvinnors intelligens och kreativitet är fruktbar. Framför allt måste 

barnen återerövra språket – den enda vägen till kritiskt analytiskt tänkande och personlig utveckling. 

 

Musik och kultur 
Författare: Owe Ronström 

 

Owe Ronström skriver om massmedias inverkan på det svenska folket och vad, som har hänt efter 

1900-talets början och framåt.  

Han berättar, hur musiken kan ge insikter och aspekter, av hur livet gestaltat sig för tidigare 

generationer. Mer betydelsefullt är kanske att musiken tycks ha en förmåga att försätta människor i 

tillstånd, där man kan få insikter om livet och hur det kunde vara. På så sätt är människors musikaliska 

beteende och uppfattning om musik starkt beroende av den musik, de omger sig med.  

Trots alla försök att styra forskningen mot nya och kanske större mål, är många musiketnologer 

fortfarande fullt upptagna med att utforska västerländsk folkmusik, eller traditionell musik, som man 

ofta säger i dag. Redan från 1880-talet började man att kartlägga musik och musikaliska traditioner.  

Från och med 1970-talet har musikkompositionen breddats och fördjupats. En del av skillnaderna 

mellan europeisk och amerikansk musik har försvunnit. Det är viktigt att de fortfarande bedriver 

studier av traditionellt folkligt musicerande och olika folkgruppers musikkultur. De stora 

folkomflyttningarna från jordens fattiga områden till de rika och från landsbygd till stad, har lett till 

uppkomsten av en rad nya musikformer. Musikindustrin monopoliserar och får allt större 

genomslagskraft både socialt och individuellt.    

 

Vart tog traditionen vägen? 
Examensarbete av Charlotte von Zeipel, 1999 

 

Charlotte har intervjuat lärare, som jobbar med barn från lågstadiet till mellanstadiet. Hon har valt ut 

en mindre byskola och en skola i stadsmiljö. 

I resultatet skriver hon att lärarna upplever en tidsbrist. De skulle gärna jobba mer traditionsrelaterat, 

men tiden finns inte. 

I frågan om vilka traditionsmönster, som är viktigast, anser både författaren och lärarna i 

undersökningen, att det är en fråga om var och ens individuella intresse. Det är upp till läraren, 

eventuellt i samråd med andra kollegor om vilka traditioner, som bör prioriteras. Vilket gör att vi får 

en stor spridning mellan landets alla skolor. 

Ännu en viktig fråga, som tas upp, handlar om vårt traditionsarv. Undersökningen visar att lärarna 

tycker att skolan har en del av ansvaret, men att föräldrarna har det största ansvaret. 

 

Vad är svenskt i svensk musik? 
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Artikel av Gunnar Ternhag, professor i ljudproduktion vid Högskolan i Dalarna och ledamot av Kungliga 

Musikaliska Akademin. 

 

I Gunnar Ternhags artikel tar han upp och diskuterar om vår svenska musik. Den musik, som vi kallar 

svensk folkmusik, är inte så svensk, som man kan tro. Svenska kompositörer har genom åren låtit sig 

inspireras och influeras av andra länders kompositörer. Ett exempel på detta är dansen schottis, som 

kommer från Skottland och polska, som kommer från Polen.  

 

”Musiken har inget hemland – men skapar en känsla av hemland”, ett citat av Gunnar Ternhag. 

Skillnaden mellan nationalsångerna världen över är inte så stor. Ternhag visar tydligt att det är känslan 

vi människor får, när vi lyssnar på nationalsången, som betyder något. Jag har funderat kring detta och 

kom fram till att en sång eller låt, som skapar hemkänsla, skapar också trygghetskänsla hos de flesta. 

Trygghet skapar lugna och harmoniska elever. Man kanske skulle arbeta mera med traditioner och 

traditionsrelaterad musik i skolan? Det är musiken, som skapar känslan av trygghet - inte låten i sig. 

 

Pedagogik i praktiken 

Föreläsare: Dr. John Steinberg 

 

Jag var på en föreläsning med John Steinberg i Dorotea. Denna föreläsning var mycket givande på 

många pedagogiska sätt.  

John kommer från USA från början. Där läste han först historia sedan pedagogik. John kom till 

Sverige 1971 och blev fil doktor i pedagogik (Uppsala universitet 1979) med skola och inlärning som 

sitt speciella intresseområde. Under hans tid i Sverige har han skrivit 37 böcker, som rör just området 

skola och pedagogik. Han har stor kunskap, om hur skolan fungerar i dag. John har rest runt till många 

skolor i Sverige och andra länder i världen. Han är känd från TV, som doktor John. Det är ett UR-

program, som riktar sig till pedagoger, om hur skolan kan bli bättre på inlärning. Här kommer Johns 

egna ord, som beskriver vem han är, ”Jag är en praktisk, vardagsnära teoretiker och 

utvecklingsoptimist. Det finns mycket att göra för att göra vår värld ännu mer uppmuntrande. 

"Empowerment" är mitt livstema och alla mina böcker, kurser och föredrag, har som syfte att främja 

diskussion om utveckling och känslan av att man kan påverka sitt eget liv och sin egen 

arbetssituation”.  
 

Källa: hemsidan.  http://www.steinberg.se/ 

 

Det, som jag fastnade för under föreläsningen med tanke på mitt examensarbete, var när John jämförde 

skolor runt om i världen. Vi vet att Finland är ett land, som är ledande inom skolvärlden. Eleverna i 

Finland har i snitt de bästa betygen. Han hade några enkla förklaringar. Enligt honom berodde det på 

att i finska skolor koncentrerar man sig på att öva basfärdigheterna och att föra vidare kulturarvet. I 

Finland har de även en större tilltro till auktoriteter vilket dagens svenska lustbarn* inte har. John visar 

på att i svenska skolor jobbar vi med mycket annat, som inte direkt tillhör skolan, som t.ex. 

friluftsdagar, städdagar, temadagar, kanelbullens dag osv. Det betyder att vi tar mycket tid från 

kärnämnena. Den svenska skolan jobbar mer socialt inriktat och har på så sätt tappat fokus. Att föra 

vidare kulturarvet är viktigt för att eleverna ska känna tryggheten, stabiliteten och få ett gott 

studieresultat. 

Det, som är positivt för eleverna, som går i svenska skolor, är att de är mera kreativa och mera öppna. 

Det vittnar om en lustfylld inlärning. I Finland är man fortfarande kvar lite i den gamla auktoritära 

stilen, menar Dr. John Steinberg. 

Lite förtydligande: 

*Lustbarn = Barn som drivs av en större lustkänsla än pliktkänsla. Barnen gör inget, om de inte känner 

för det. De måste vara starkt motiverade.  
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Barn och ljud 

Författare: Per-Egon Janols, 

 

Per-Egon Janols bok pekar på intressanta kunskaper om barns sångröster. Om eleverna ges möjlighet 

att utveckla sin egen röst, kan det tillföra dem flera bra saker. Ett ökat intresse i andra ämnen, är ofta 

förknippad med en ökad sångvana. Barn, som är vana vid att sjunga, förändrar sina beteenden på olika 

sätt i positiv riktning. Det gör att deras självförtroende och självkänsla ökar. Även deras tal blir bättre. 

Författaren hävdar också att barn tydligt kan känna att de har sången inom sig.  

Det finns mycket att tänka på som vuxen i förhållande till barnets sångutveckling. Det är viktigt att 

stimulera små barn med barnsånger, så att barnen kommer i gång att sjunga i tidig ålder. Något så 

motsägelsefullt, som att låta barnet ha tyst omkring sig någon gång, skapar en möjlighet för att barnet 

själv ska få lust att börja sjunga. Det är då viktigt, som vuxen att välja rätt ord när man kommenterar 

barnets sång. Barn, som inte sjunger ut eller väljer att vara tyst på grund av att det inte hittar rösten, 

kallar man i boken för sångtysta barn. 

 

Musik i livets början 
Författare: John Lind och Sigrid Neuman 

 

Även i denna bok tydliggörs vikten av att föräldrarna sjunger för barnen. Det påstås att om pappan 

pratar med barnet när det ligger i magen, kommer barnet att känna igen hans röst när det har fötts. 

Hjärnan är utrustad för att lära sig tala. Under de första åren är hjärnan som mest känslig för tonhöjd, 

ljudstyrka, rytm och klang. Barn uppfattar och registrerar ljud bättre än vuxna. Barn är även känsligare 

för färg.  

Barnets hjärna har större inlagringskapacitet, därför kan barn lära sig både sitt modersmål och ett 

andra och tredje språk utan brytning. I språkinlärning kan sången vara till stor hjälp. I boken 

uppmuntras föräldrar att sjunga för sina barn, det spelar inte så stor roll vad man sjunger, bara man 

sjunger med och för dem. 
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7 APPENDIX – INSPIRATIONSKÄLLOR 
 

 

7.1 INTERVJU - URVAL, METOD OCH PROCEDUR 

 

Jag valde att intervjua Margaretha Eriksson, eftersom hon var en av textförfattarna och den, som jag 

fick kontakt med, när jag beställde barnskivan. 

Efter intervjun ville jag veta mer om hur traditioner används skolan, både historiskt och i nutid, så jag 

sökte efter information i litteratur och i uppslagsböcker, för att ta reda på vad andra författare och 

forskare har skrivit om musikaliska traditioner i skolans värld. 

 

Jag kontaktade Margaretha Eriksson och bad att få göra en personlig intervju om barnskivan. Som 

förberedelse skickade jag följande frågor: 

 

1. Skivan heter 19 burkiga barnsånger & Astrid, Astrid! Oh, du fattas mig. Vad betyder 

eller står ”burkiga” för? 

 

2. Hur hamnade skivan på biblioteket? 

 

3. Vad är ursprunget till texterna på barnskivan? 

 

4. Varför är just sången så viktig? 

 

5. Varför var Astrid Lindgren så speciell? 

 

Vid den personliga intervjun med Margaretha Eriksson, fick jag svar och information, som ledde till 

att jag ställde fler frågor än de jag hade skickat i förväg. Alla frågor finns i avsnitt 8.3, frågor som kom 

fram vid intervjun. 

 

 

7.2 SVAR PÅ INTERVJUNS GRUNDFRÅGOR 

 

7.2.1 FRÅGA 1, 

SKIVAN HETER 19 BURKIGA BARNSÅNGER & ASTRID, ASTRID! OH, DU 

FATTAS MIG. VAD BETYDER ELLER STÅR ”BURKIGA” FÖR? 

 

Svar: Sångtexterna har en mening och de har sjungits av barn genom tiderna. De har förts vidare från 

generation till generation och har liksom blivit ”konserverade”. Konservera är ett svårt ord för barnen, 

men mat i burk vet de vad det är. 

 



 51 

7.2.2 FRÅGA 2, HUR HAMNADE SKIVAN PÅ BIBLIOTEKET? 

 

Svar: En av barnskivans medproducenter skickade skivan till Bibliotekstjänst. De blev intresserade 

och annonserade ut skivan till biblioteken via Bibliotekstjänsts tidning med följande recension: 

 

Detta är en alltigenom kärleksfull skiva som man blir varm och glad i 

hjärtat av. De 20 melodierna är nästan alla gamla och traditionella, dock 

utan att vara uttjänta. Genom att skriva nya, meningsfulla texter till 

melodierna har de fått nytt liv. Ibland har den ursprungliga texten 

inspirerat den nya så som när ”I’m gonna knock on your door” har blivit 

”Bank på min bänk”, men oftast är innehållet helt nytt.  

De värden som hyllas i texterna är lantliv, lek, familjesammanhållning,  

respekt för djur och natur samt icke-våld.  

Skivan avslutas med en hyllningssång till Astrid Lindgren, den författare som 

tydligare än någon annan fört fram liknande värderingar i sitt konstnärskap. 

Melodierna känns igen av de flesta och är lätta att sjunga med i.  

Texthäfte finns i skivans omslag. 

 

7.2.3 FRÅGA 3, 

VAD ÄR URSPRUNGET TILL TEXTERNA PÅ BARNSKIVAN? 

 

Svar: En del av barnsångerna, som finns på barnskivan, fanns i en gammal dokumentsamling från 

Mongoliet. Texterna har översatts och skrivits om för att passa dagens samhälle, utan att budskapen 

förstörts. Dokumentsamlingen har cirkulerat runt i många delar av världen. Delar av dokumenten 

omtalas även i uppslagsböcker tillsammans med kända personer från olika tidsepoker i historien.  

Textförfattarna och andra intresserade har under många år bedrivit efterforskningar för att hitta 

dokumentens väg. Efterforskningen visade att det finns många variationer av dokumentens innehåll, 

eftersom de har översatts, separerats och skrivits om genom tiderna. Det har varit ett svårt arbete att 

översätta och förstå de ursprungliga dokumenten, för att få fram den helhet, som de beskrev. 

Barnvisetexterna var bara en liten del bland de gamla dokumenten. Framför allt beskrivs ett 

friskvårdsprogram för människor och djur, som kallas polarisering. Det fanns bland annat också recept 

på hur man kan tillvarata kolloidala ämnen (näringsämnen och doftämnen) i vatten och vegetabiliska 

oljor. De skulle balanseras så att det blev en jämvikt mellan de positiva och negativa ämnena. En 

process, som tar åtta år, men produkten lär då ha en mycket lång hållbarhet.  

En legend berättar att Djingis khan bad munkarna om att få detta speciella vatten, innan han begav sig 

ut i fälttåg. En man med namnet Nikon från Mindre Asien hade år 148 en dröm, som skulle komma att 

påverka medicinens öde i århundraden framåt. Paracelsus (f 1493) nyvärderade denna antikens 

vetenskap, som också var grunden till Friedrich Anton Mesmers (1734-1815) verksamhet. Han hade 

även anknytning till en egyptisk gren av ett brödraskap. 

Dokument har även hittats tillsammans med Lucias (286-304) reliker. 

Bruno Giordano (1548-1600) hittade dokument i ett kloster i Neapel, där munkar förvarade och 

kopierade dem. De spreds sedan åt olika håll i världen bland annat via munkars resor. På grund av 

förföljelser och olika kyrkliga stridigheter förbjöds dokumenten, som försvann, brändes eller gömdes 

på olika håll. 
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7.2.4 FRÅGA 4, VARFÖR ÄR JUST SÅNG SÅ VIKTIG? 

 

Svar: Sången har genom tiderna används för att föra vidare kunskap och traditioner från generation till 

generation. Små barn kan inte läsa och förr i tiden hade man inte tillgång till böcker och tidskrifter. 

 

7.2.5 FRÅGA 5, VARFÖR VAR ASTRID LINDGREN SÅ SPECIELL? 

 

Svar: För att hon är den författare, som tydligare än någon annan, fört fram liknade värderingar, som 

lantliv, lek, familjesammanhållning, respekt för djur och natur samt icke-våld i sitt konstnärskap. 

 

 

7.3 SVAR PÅ FRÅGORNA SOM KOM FRAM UNDER INTERVJUN 

7.3.1 FRÅGA 6 

VILKA BUDSKAP FINNS DET I TEXTERNA PÅ BARNSKIVAN? 

 

Svar: Budskapen, som finns i texterna, är bland annat livet på landet, lek, familjesammanhållning, 

respekt för djur, natur och icke-våld. Vi ska själva ta ansvar för våra liv och de 10 budorden är en bra 

riktlinje. 

 

Kommentar: Frågan uppstod då fråga 3 besvarades, Vad är ursprunget till texterna på barnskivan? Se 

fullständig beskrivning av texternas budskap under Bilagor, Intervju, Fråga 3, Vilka budskap finns det 

i texterna på barnskivan? 

 

7.3.1.1 BANK PÅ MIN BÄNK (LÅT NR 1) 

 

Det är en händelse, som utspelar sig i ett klassrum, där lärarens ilska över pojkens beteende skulle 

kunna vara orsakad av t ex ADHD eller liknande. Problemet är att pojken saknar respekt för lärare och 

rätt kontakt med omvärlden, orsaken är hans hjärnskada. Pojken lever i sin egen bubbla och har svårt 

att förstå sin omgivning. Fröken knackar på bänken för att få kontakt med pojken. Han tycker att 

fröken bara stör. Pojken river sidorna ur en bok och viker pappersflygplan, som han skickar ut i 

klassrummet. Fröken tar då boken ifrån pojken, men det bekymrar honom inte alls. Han har flera 

böcker i sin bänk. 

 

7.3.1.2 EN LYCKLIG OCH GLAD LITEN POJKE (LÅT NR 2) 

 

Pojken är ledsen för att han måste gå hemifrån varje dag. Mamma och pappa har aldrig tid med annat 

än att jobba. Varför ska andra bestämma i deras liv? Han ville lära sig av mor och far där hemma och 

ingen kan väl lära ut bättre än dem. 

Det viktiga i texten är: Det var ingen, som hade tid att plocka bär. Denna visa har koppling till ”Bank 

på min bänk” eftersom bärens näringsämnen är viktiga för den mentala utvecklingen. Detta 

bekräftades också av vetenskapsmän i TV programmet ”Dr. Phil”. 
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7.3.1.3 JAG VILL INTE BO I STAN (LÅT NR 3) 

 

Ett barn, som är uppväxt på landet, lever i harmoni med naturen. Pojken i sången åker till sin morfar, 

Hans. Hans och Gun är vegetarianer och odlar all sin mat själva, till skillnad från stressade föräldrar, 

som ofta ger barnen halvfabrikat eller konserverad mat (mat i burk). 

Han får lära sig hur naturen fungerar på ett sätt, som fröken inte kan lära ut genom skolböckerna. 

 

7.3.1.4 JAG VET VAD JAG VILL BLI (LÅT NR 4) 

 

Pojken har medkänsla för sin mamma, som mår dåligt över hur djuren blir behandlade. Han 

bestämmer sig för att bli en betydelsefull man. En kung, som bestämmer att alla djuren ska släppas fria 

och att de ska få leva i sin rätta naturliga miljö. Koppling till ”Jag har också syskon”, som också 

handlar om att kungar har makt. 

 

7.3.1.5 EN GLAD LITEN SÅNG (LÅT NR 5) 

 

Visan är ett potpurri av gamla traditionella sånger och har flera budskap. 

 

Lära av mor: Genom tiderna har sången varit ett viktigt instrument, för att föra tradition och kunskap 

vidare. Sång kan ge både glädje och harmoni. En sång som man får lära sig som liten, glömmer man 

aldrig.  

 

Vinden blåser genom träden: Texten talar om hur viktigt det är att luften består av de rätta ämnena från 

alla träd och markens växtlikheter. 

 

Du och jag seglar i en träsko: Träskorna var de fattigas skor, som de kunde tillverka hemma. När 

fattigdomen blev för stor, var man ofta tvungen att lämna hemmet. Att komma till en annan plats 

kunde ibland vara början på något nytt och positivt.  

 

Jag gick en tur på stigen och sökte lugn och ro: När man har det jobbigt, kan det vara nyttigt att gå i 

skogen, andas frisk luft och lyssna på fåglarnas sång.  

 

Törnrosa: När rätt person kommer på rätt plats i rätt tid, kan det, som varit bortglömt sedan urminnes 

tider, väckas till liv igen. 

 

7.3.1.6 NÄR LITEN FLICKA KOM TILL VÄRLDEN (LÅT NR 6) 

 

”När liten flicka kom till världen”, är en fin visa, som man brukade sjunga för sin nyfödda dotter. 

Texten handlar om barnet Lucia. Lucias uppgift var att lära sig och även sprida kunskapen om 

kroppens och naturens sammanlänkade funktioner, som styrs av planeterna. Hon var sänd till jorden 

från Gud. 

 

7.3.1.7 LILLA MAMMA (LÅT NR 7) 

 

Sången beskriver moderskärleken, som man inte kan förstå innan man själv har blivit förälder. 
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7.3.1.8 KOM, KOM SKA VI KÖPA NÅ’T (LÅT NR 8) 

 

När barnen ska få nya skor behöver de inte vara dyra, bara de är funktionsdugliga. Sången lär oss även 

att man ska lära barnen att bara berätta det de själva har sett och inte föra vidare rykten de har hört. 

”Viskleken” är ett bra exempel på hur det som berättas, kan misstydas. 

 

7.3.1.9 DET ÄR MYCKET SOM VI I NATUREN SER (LÅT NR 9) 

 

Texten handlar om att naturen kan sätta fart på barnens fantasi. Samtidigt, som de vistas ute i naturen, 

lär de sig mycket om djurens och naturens funktioner. Innehållet i sången har viktiga lärdomar, som att 

inte stå under ett träd, när åskan går eller att inte leka för nära vattnet då ”Näcken” kan ta dem. 

7.3.1.10 PÅ DAGEN SKINER SOLEN (LÅT NR 10) 

 

Texten berättar om årstidernas skiftningar i naturen och om vattnet, som samlar in livsviktiga 

näringsämnen på sin väg i kretsloppet. Vattnet rinner i bäckar och älvar, som sedan rinner ut i havet. 

Allt styrs av magnetismen. 

 

7.3.1.11 LILLA VALLMON DU RÖDA (LÅT NR 11) 

 

Sången vill lära barnen respekt för djuren och att djuren skall få leva i frihet. Vissa djur är husdjur; 

andra djur är vilda. Katten är självständig och kommer och går, som den vill, men den kan också vara 

kramgod och kärleksfull. 

 

7.3.1.12 HÖNAN GICK I HAGEN (LÅT NR 12) 

 

Sången handlar om hur livet på landet fungerar. 

 

7.3.1.13 MYRAN BYGGER HUS AV BARR (LÅT NR 13) 

 

Denna sång handlar om livet i naturen. 

 

7.3.1.14 TA MIN RING OCH LÅT DEN VANDRA (LÅT NR 14) 

 

”Ta min ring och låt den vandra”, är en sånglek, som har en underliggande förklaring. Ringen 

symboliserar helheten om hur naturens kretslopp styrs av magnetismen och påverkar både kropp och 

själ. Sången kan kopplas till ”Liten flicka kom till världen”. 

 

7.3.1.15 TÖRNROSA (LÅT NR 15) 

 

Visan syftar på att väcka gamla värdefulla kunskaper till liv. När rätt person kommer på rätt plats i rätt 

tid, kan det, som varit bortglömt sedan urminnes tider, väckas till liv igen. 
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7.3.1.16 FJÄRILEN OCH VALLMON (LÅT NR 16) 

 

Denna visa handlar om Lucia och hennes kamp mot dem som bestämde. Vallmon är andevärldens 

signum, som lovar att skydda henne i hennes kamp för att föra den viktiga kunskapen vidare. 

Blommornas ljuva dofter och vackra färger ger själen harmoni; allt styrs av magnetismen. Lucia 

symboliseras av fjärilen. Ingen vet vart fjärilen flyger. Ingen visste vad Lucia hade för en svår uppgift 

och att hon måste följa sin inre röst. 

 

7.3.1.17 VINTERN ÄR BEDRÖVLIGT LÅNG (LÅT NR 17) 

 

Det är viktigt att tänka positivt. Texten visar på hur ett barn fått lära sig att se negativt på tillvaron. 

 

7.3.1.18 JAG HAR OCKSÅ SYSKON (LÅT NR 18) 

 

Visan handlar om ett barns funderingar över skillnaden mellan barns och vuxnas regler. Varför ska 

man läsa om kungar, som ställt till med krig och elände för att få makt, när barnen förmanas att inte 

slåss. 

 

7.3.1.19 TA LIVET PÅ ALLVAR (LÅT NR 19) 

 

”Ta livet på allvar och lev som du lär.” Texten förmedlar att vi själva ska ta ansvar för våra liv och att 

de 10 budorden är en bra riktlinje. Glädjen i hjärtat ger själen kraft! När man är positiv och glad blir 

man stark och genom det kan man ge andra styrka. 

 

7.3.1.20 ASTRID, ASTRID! OH, DU FATTAS MIG (LÅT NR 20) 

 

Astrid Lindgren, var en kvinna, som vågade sätta barnens perspektiv på pränt. 

Även här finns en koppling till Lucia. Astrids berättelser spreds över hela världen, så gjorde även 

Lucias legend. Lucia trotsade förföljelsen och blev landets stolthet. Astrid skrev sagorna för barnen 

och ”Pomperipossa” för Gunnar Sträng. 

När Ronja gick över till fienden blev det jämvikt. Resultatet blev fred i Mattisskogen. Inget fungerar 

utan sin motpol. 

Astrid skrev om bröderna Lejonhjärta, som efter döden kom till Nangijala. Nu finns även Astrid i en 

annan dimension och textförfattarna undrar vad hon nu berättar för de små. 

 

 

7.3.2 FRÅGA 7, VAD ÄR MAGNETISMEN? 

 

Svar: Magnetismen styr kretsloppet. Den styr årstidernas skiftningar och gör att bl a djuren föder sina 

ungar, byter päls och fäller sina horn på rätt årstid. 

 

Kommentar: Frågan uppstod då fråga 6 besvarades: Vilka budskap finns det i texterna på barnskivan? 
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7.3.3 FRÅGA 8, VAD FICK NI LÄRA ER OM VATTEN OCH 

VEGETABILISKA OLJOR? 

 

Svar: Att man genom en process kunde skapa jämvikt mellan positiva och negativa doft- och näring 

ämnen. Processen är kopplad till naturens magnetiska perioder och tar 8 år. Produkterna lär då få en 

mycket lång hållbarhet. 

 

Kommentar: Frågan uppstod då fråga 6 besvarades: Vilka budskap finns det i texterna på barnskivan?  

 

 

7.3.4 FRÅGA 9, 

HUR KOMMER DET SIG ATT NÅGRA AV SÅNGERNA HANDLAR 

OM LUCIA? 

 

Svar: Beskrivningen av legenden Lucia fanns med i dokumentsamlingen, men ingen vet vem, som står 

för beskrivningen av legenden eller hur gammal den är. 

Dokumentsamlingens beskrivning är intressant och berättar att Lucia kom för att fira in det nya året 

den 21 december på vintersolståndets dag. Hon hade en vit dräkt, som symboliserade det kommande 

oförbrukade nya året. Ett rött band, som var knutet runt midjan, symboliserade blodet vars 

sammansättning var avgörande för hälsan. 

På huvudet bar hon en olivkrans med fyra ljus. Olivkransen symboliserade hela året och ljusen de fyra 

årstiderna. Kransen korsades av två flätor. Den ena var gjord av fårull och den andra av lin och delade 

hjässan i fyra delar. Det symboliserade de fyra elementen, vatten, jord, luft och eld, som genom 

magnetismen bestämmer årstiderna, väder och temperatur. Kläder för den kallare årstiden skulle 

tillverkas av ull och lin skulle användas för sommarkläderna.  

Lucia kom i en vagn, som drogs av en svart och en vit häst, som symboliserade det kommande årets 

med- och motgångar. Vagnen fördes av en man, som skulle köra hästarna, så att färden blev trygg. 

Tillsammans skulle de fostra barnen och lära dem sångerna och texternas budskap, som genom 

traditionen skulle föras vidare till kommande generationer.  

Parvis gick flickor och pojkar efter vagnen. Pojkarna bar symbolen månen och flickorna bar symbolen 

solen och i sitt hår hade de små stjärnor.  

Det symboliserade hur planeternas magnetism påverkar allt levande. Tillsammans sjöng de 

Luciasången ”Sul mare luccica l astro d argento” (Över havet lyser stjärnan av silver).  

Lussekattens budskap, med formen av ett bakåtvänt S och dess två russin, serverades tillsammans med 

en kryddad frukt- och bärdryck. Dessa många ingredienser skulle visa hur viktig födans mångfald är 

för vår hälsa och våra sinnen.  

Lussekatten symboliserar hur födans näring, som blodet för till cellen (russinet), förökar sig och alstrar 

energi genom förbränning på dagen. Avfallsprodukter från förbränningen förs på natten från cellen ut 

via blodet.  

Om obalans uppstår i dessa funktioner, kommer kroppens immunförsvar att försvagas genom att 

syreupptagningen, näringsupptagningen, förbränningen och reningen av cellerna och blodet försämras.  

Två lussekatter, som korsades, symboliserade solen och bakades i Italien redan på järnåldern. 

Lucias ögon finns med i flera berättelser med varierat innehåll. Det påstås bland annat att Lucia hade 

rivit ut sina ögon och serverat dem till sin friare på ett silverfat.  

Det är en speciell snäcka, som symbolisera Lucias ögon. På utsidan påminner den om ett öga och delar 

man den, påminner den om lussekatten. Snäckorna finns både i Grekland och i Indien. 
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Utsidan av snäckan   Snäckan delad 

 

Lucias föräldrar var rika och hade många tjänare. Fadern led under många år av spetälska och dog när 

Lucia var 5 år. Modern lät Lucia gå i lära hos en grekisk kvinna. När Lucia var 13 år lämnade hon 

föräldrahemmet för att hjälpa de sjuka och fattiga.  

När Lucia blev 16 år ville hennes mor gifta bort henne med en rikemans son, som hade till uppgift att 

ange människor, som påstods vara kristna. 

Lucia ville inte ha denna man till make. Hon lämnade Syrakusa en mörk natt för att söka upp den 

grekiska kvinnan, som hade varit hennes lärare. Hon ville ha råd om vad hon skulle göra. 

 

Kvinnan talade om för Lucia att hennes liv var i fara, om hon tog denna man till make. Denna man 

skulle även bli ett hot, om hon valde att inte bli hans maka. 

”När du hjälper de sjuka, kommer dina ord och tankar från din andliga vägledare. Genom din 

vägledare får du den kunskap, styrka och vägledning, som maktens män är rädda för”, förklarade 

kvinnan. 

När Lucia tackade nej, till den unga mannens erbjudande, angav han henne som kristen. Hon blev 

dömd för kätteri och sattes i fängelse. Fängelset bestod av en jordhåla, där hon fick sitta i fyra månader 

med bakbundna händer, korslagda och bundna ben. När de inte lyckades knäcka Lucia med denna 

behandling, blev hon överförd till bordellen, där männen roade sig. 

Männen tävlade om Lucia, men deras besvikelse blev stor, när de mötte Lucias blick, för då vek sig 

deras manliga stolthet. Inte ens på bordellen lämnade hennes andliga vägledare henne. De bestämde 

därför att de skulle sticka ut hennes ögon och den försmådde friaren fick äran att göra det. 

När han stod framför henne tittade Lucia honom rakt in i ögonen och han förlorade all kraft och sjönk 

ihop framför hennes fötter oförmögen att kunna resa sig. Lucia stod lugnt framför männen och talade 

till dem, men ingen av dem klarade av att skada henne. 

Till slut lyckades en av männen springa fram och skära av hennes hals med sitt svärd. Då lät hennes 

röst, som om den kom från alla håll. Rösten blev allt mer hotfull och upphörde först när männen 

sprungit från platsen. 

 

Efter denna fasansfulla tillställning var det svårt för de inblandade männen att få en god nattsömn. 

Varje natt såg de Lucia för sin inre syn, där hon kom i sin vagn för att hjälpa de sjuka och fattiga. Hon 

bjöd på bröd och en kryddad frukt- och bärdryck. På huvudet hade hon en olivkrans med fyra ljus och 

hon var klädd i en vit klänning med ett rött band om midjan. 

Barnen, som hade gått hos henne i lära, gick efter vagnen bärande på solen och månen, som symboler, 

och de hade små stjärnor i sitt hår. 

 

Kommentar: Frågan uppstod då fråga 3 besvarades, ”Vad är ursprunget till texterna på barnskivan?” 

Se fullständig beskrivning av texternas budskap under Bilagor 8.3.1, Intervju, Fråga 3, Vilka budskap 

finns det i texterna på barnskivan? Låt nr 6 och 16 handlar om Lucia. 
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7.3.5 FRÅGA 10, VEM VAR MESMER? 

 

Svar: Franz Anton Mesmer, född 1734 i Schwaben, har omskrivits i många olikt berättade historier. 

Textförfattarna har skrivit ner den berättelse, de har hittat i en bok eller lexikon. 

Mesmer hade en förmåga som magiker och hypnotisör. Han hörde talas om en dokumentsamling, som 

hittades i ett relikskrin med Lucias reliker i ett bergsområde i Schwaben 1735. Dokumentsamlingen 

var begärlig för Mesmer och han bestämde sig för att stjäla den. 

Därefter bedrev han en verksamhet, som magnetisör och gjorde en del framgångsrika behandlingar 

med en behandlingsmetod, som kallades ”animal magnetism”. 

”Mesmerism” kallade Mesmer den form av hypnos han bedrev och som skulle komma att bli mycket 

omdiskuterad, då Mesmer använde sin förmåga i syfte att manipulera. 

Mesmer kom i kontakt med Ch. d´Eslou, som senare blev hans kompanjon. Ch. d´Eslou hade en nära 

kontakt med Marie-Antoinette och kunde genom denna bekantskap få gehör för sitt önskemål om att 

låta Mesmer göra en doktorsavhandling. Den skulle handla om hur det existerar ett inflytande mellan 

planeterna och allt levande på jorden. ”De influxu planetarum in corpus humanum” (Planeternas 

inflytande på människokroppen).  

Doktorsavhandlingen avlades 1766 och var en avskrift av de stulna dokumenten. 

Mesmers doktorsavhandling var bristfällig och för att försöka bättra på sin trovärdighet lät han djuren, 

han skulle arbeta med, svälja magneter. En kompassnål ändrade då riktning när han praktiserade 

”animal magnetism”. För att visa att en människa påverkades av magnetismen, la han magneter i 

fickorna. 

Ch. d´Eslou hade ett perfekt jobb som livmedikus. Det var viktigt för de rika att ha en egen livmedikus 

och han kunde via greven av Artois introducera Mesmer för de förnäma i samhället.  

En ung blind flicka, Maria Paradis, som spelade piano skulle få hjälp av Mesmer att få tillbaka sin syn. 

Han manipulerade henne till att ge honom gåvor, men misslyckades med att bota henne.  

 

Doktorsavhandlingen kunde inte försvaras på grund av att helheten saknades. Den franska regeringen 

tillsatte två vetenskapliga undersökningar och resultatet blev att läran om den så kallade animala 

magnetismen förklarades vara bedrägeri. Mesmer måste lämna Paris efter flera försök att få 

upprättelse. 

Mesmer öppnade sedan en praktik i Wien, men rykten om hans tvivelaktiga framfart spred sig även till 

Wien. En kommitté tillsattes för att undersöka saken och Mesmer fick order om att lämna Wien inom 

24 timmar. Han talade om för sina trogna kunder att han skulle hämta “livets vatten”. 

Efter en tid bosatte sig Mesmer åter i Paris. Mesmerismen blev återupplivad och över nästan hela 

Frankrike bildades ”magnetiska och harmoniska sällskap”. Han lät medlemmarna tro, att han hade fått 

tag i det undergörande “livets vatten”, som kunde ge evig ungdom. Det var ett sorts ”fluidum”, som 

genomträngde allt och inverkade omedelbart på nervsubstansen. Det påstods förbättra smaken, 

luktsinnet, synen, hörseln och förstärkte njutningen av musik. 

Mesmer och d´Eslou höll mystiska seanser och påstod sig kunna skåda i stjärnorna och tala med de 

döda och den onde själv. 

I Mesmers och d´Eslous salonger och i enskilda sällskap lät de inrätta “baqueter”, som var vattenfyllda 

kar där medlemmarna fick hålla i järnrör med vatten. Medlemmarna fick årligen betala en avgift mot 

att de fick delaktighet i sällskapets läror. De fick dock stränga order om att de måste hemlighålla 

”Mesmers läror”. 

Ch. d´Eslou försökte förklara magnetismens verkningar för läkarna och den medicinska fakulteten, 

men han fick ingen respons.  

Trots det lyckades han få regeringen att betala Mesmer ett årligt bidrag på 20 000 frcs. För detta skulle 

han lära tre elever i det, som kallades för mesmerismen. Mesmer hade dock svårt att ge eleverna svar 

på frågorna, som de ställde. 

Till de, som köpte det undergörande vattnet, utlovade han friskare människor och djur. De kapade 

träden skulle bära skönare frukter och bär och aldrig vissnande blad och de kunde aldrig dö. Markens 

blommor skulle dofta mycket bättre och starkare. Rotfrukter och grönsaker skulle bli större och mera 

välsmakande, samt att de kunde lagras mycket länge. 
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Bilden är från boken Bondepraktikan från Klassikerförlaget tryckt 2000. Texten i denna utgåva följer 1875 års upplaga. 

 

Läkarna och den medicinska fakulteten upplevde mesmerismen, som en rivaliserande konkurrent och 

krävde att Mesmers årliga bidrag skulle dras in. Regeringen tillsatte en kommitté för att undersöka 

verksamheten. Redogörelsen slutar med orden: “Magnetismen är ett faktum, men i det bristande 

material, som framlagts, kan en förklaring inte samanställas. Dessa män har tjänat stora pengar på 

inbillningens makt”. 

För att få bukt med den bristfälliga kunskapen hotades de som utövade mesmerismen av den 

medicinska fakulteten. De skulle förlora sina privilegier om de fortsatte utöva den. Mesmer och 

d´Eslou blev därför medlemmar i den medicinska fakulteten. 

 

Kommentar: Frågan uppstod då fråga 3 besvardes: Vad är ursprunget till texterna på barnskivan?  

 

 

7.4 LITTERATUR 

 

Eftersom det finns så många legender om Lucia, måste hon ha uppfattats, som en central gestalt, som 

har haft ett stort inflytande på sin omgivning. I undersökningen har jag valt att presentera följande fem 

beskrivningar av Lucia mer ingående: 

Lucia från Syrakusa (284-304?), Källa: Internet 

Lucia som ett sicilianskt helgon, Källor: Jan-Öjvind Swahn: Den svenska Julboken, Ebbe Schön: Julen 

förr i tiden och Julen från advent till tjugondag Knut - häfte för museerna i Helsingborg, Kristianstad, 

Landskrona, Trelleborg, Ystad samt Kulturen i Lund, sammanställd av Kristina Arvidsson 

Lucia som en kristen jungfru från Syrakusa, Källa: NE 

Lucia som ett italienskt helgon, Källa: Compact 99 

Lucia och hennes kännetecken, Källa: Textförfattarnas dokumentsamling 

 

Fakta och legender om övriga personer och platser som beskrivs i de följande avsnitten, har jag hittat i 

bl a NE, Compact99, Den teosofiska ordboken av Helena Blavatsky och Barnskivans textförfattare. 
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7.4.1 LUCIA FRÅN SYRAKUSA (284-304?) 

 

Källa: Internet 

 

 

Minnesdag: 13 december 

 

Skyddshelgon för Syrakusa; för synen; för blinda, sjuka barn, bönder, 

prostituerade som ångrar sig, glasmästare, chaufförer, sjuksköterskor, 

sadelmakare, skräddare, vävare, knivsmeder, sekreterare, notarier, 

vaktmästare och dörrvaktare; i England författare, advokater, tjänarinnor och 

försäljare; mot ögonsjukdomar, kroppslig och själslig blindhet, blödningar, 

halsinfektioner och dysenteri. 

 

Den heliga Lucia är en historisk gestalt, född ca 283 (286) i Syrakusa på 

Sicilien. Där led hon utan tvivel martyrdöden, sannolikt under Diocletianus’ 

förföljelse ca år 304. Hennes minne ärades tidigt, en inskrift på grekiska i 

Johannes-katakomben i Syrakusa nämner hennes fest redan ca år 400. Man 

hittade den år 1894 tillsammans med hennes gravplats, Loculus. Hon nämns 

även i den romerska mässans kanon och är en av de högst ärade kvinnliga martyrerna. Legenden är 

kanske mindre sanningsenlig: 

 

Lucia föddes i Syrakusa som barn av rika föräldrar av högre samhällsklass. Fadern var av romersk 

bakgrund, men dog när Lucia var ung, så det blev modern som tog sig an hennes uppfostran. Moderns 

namn skall ha varit Eutychia, något som tyder på grekisk härstamning. Som så många andra av de 

tidiga martyrer, som kyrkan ärar, hade Lucia redan som barn avlagt evigt kyskhetslöfte och hoppades 

att ge alla sina jordiska ägodelar till vården av de fattiga. Men hon berättade inte för någon om detta 

beslut, inte ens för modern. När hon växte upp till en vacker ung flicka, lovade modern bort henne till 

en förnäm hednisk yngling. Lucia lyckades uppskjuta förlovningsfirandet, medan hon innerligt bad till 

Gud om att han skulle rädda henne från detta äktenskap. 

Modern blev svårt sjuk efter att under flera år ha lidit av blödningar, som ingen läkare kunde bota. Då 

övertalade Lucia henne att företa en vallfärd till det populära pilgrimsmålet Catania, mindre än 8 mil 

från Syrakusa. Där fanns graven till den heliga jungfrun och martyren Agatha, som blev dräpt 52 år 

tidigare under kejsar Decius’ förföljelse. Moder och dotter reste till Catania. I bönen visade sig den 

heliga för Lucia och sade: ”Min syster, varför ber du mig om något du lika väl själv kan ge din moder? 

Din tro har botat henne!” 

 

Som tack för detta mirakel lovade modern, att flickan skulle få leva ogift och ge hemgiften till de 

fattiga. Men den kommande brudgummen, som blev kränkt och fylld av sårad stolthet, angav henne 

som kristen för kejsar Diocletianus’ ståthållare på Sicilien, Paschasius. Detta skedde år 303, som var 

det blodigaste året under kejsar Diocletianus’ förföljelse av de kristna. Hon blev fängslad och torterad, 

men hon var ståndaktig och klagade inte. Då blev hon dömd ”ad lupanare”, att sändas till bordellen 

som straff. Där skulle hennes kyskhet gå förlorad och den Helige Ande, som skulle upplysa henne, 

vika ifrån henne. 

 

Hon skulle fraktas på en oxkärra till hån och spe genom staden, men tusen män och flera oxar klarade 

inte att dra jungfrun. Den rasande ståthållaren lät då samla ved runt hennes fötter och prövade att 

bränna henne, men åter blev hon räddad av Gud. Därefter hällde han kokande olja över henne, men 

hon fortsatte att vara oskadad. Då blev ståthållaren mycket vred, och hon dömdes att bli dödad med 

svärd, och bödlarna stack ett svärd i halsen på henne. Men Lucia levde så länge, att en präst hann 

komma och ge henne sakramentet. Då först dog hon. Men innan hon dog, förutsade hon det straff som 

skulle möta Paschasius: förföljelsen mot de kristna skulle snart ta slut, kejsar Diocletianus skulle inte 

längre regera och Maximianus skulle dö. 
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Tyvärr kan inte denna vackra berättelse godtagas utan kritisk inställning. Detaljerna i legenden har 

möjligen endast tagits från liknande skildringar av jungfrurs martyrdöd. Det är även ett faktum, att 

kejsar Maximianus inte dog omedelbart efter det att hans regeringstid var över, så som profetian hade 

sagt. Det är även svårt att tro, att en hednisk guvernör skulle bära namnet Paschasius (avlett av 

”påsk”). Men andra delar av legenden kan man kanske fästa större tillit till. Det finns inget skäl att 

tvivla på tid och plats för den heliga Lucias’ martyrium – Syrakusa på Sicilien, ca 303/304, och 

dödssättet verkar inte heller osannolikt. Man får hoppas att sammanställningen av den heliga Agatha 

och den heliga Lucia inte är senare tiders utbrodering. De två helgonen var Siciliens två viktigaste och 

mest kända helgon. 

 

Lucias namn, som framkallar föreställningen om ljus (latin lux), var kanske orsaken till, att hon blev 

skyddshelgon för synen och att det därmed blev vanligt att anropa henne om hjälp mot 

ögonsjukdomar. Men legenden har ofta mer dramatiska förklaringar, och i konsten framställs hon ofta 

med två ögon på ett fat. 

 

Legenden berättar, att en hednisk yngling blev förälskad i den kristna jungfruns ovanligt vackra ögon, 

något som fick henne att riva ut dem och skicka dem till honom på ett fat. Detta ledde till att han 

ögonblickligen lät döpa sig. Lucia fick glädje av sitt offer, för försynen utrustade henne med ett par 

ännu skönare ögon än tidigare. Vad som skedde med den unge mannen, säger legenden ingenting om. 

 

Lucias legend härstammar troligen från 400-talet. Även om detaljerna inte är pålitliga, finns det inget 

tvivel om den stora ära, som kom henne till del i den tidiga kyrkan. Hon är en av de få kvinnliga 

helgon, som uppträder i Gregorius den stores kanon, och det finns särskilda böner och antifoner för 

henne i hans Sakramentarium och Antifonarium. Hon blir även ihågkommen i det äldsta 

Martyrologium Romanum. Hennes namn finns även i grekiska liturgiska böcker, i marmorkalendern i 

Neapel och i Hieronymus’ martyrologium från 500-talet. Den heliga engelsmannen Aldhelm av 

Sherborne (död 709) är den förste författare, som använder hennes akter för att ge en fullständig 

berättelse om hennes liv och död. Det gör han i prosa i Tractatus de Laudibus Virginitatis och därefter 

på vers i dikten De Laudibus Virginum. Den heliga Beda, den ärevördiga, tog sedan in berättelsen i sitt 

Martyrologium. 

Redan under bysantinsk tid restes det över Lucias grav en kyrka, som fortfarande finns bevarad, även 

om den är ombyggd många gånger (dagens kyrka är från 1100-talet). Till höger om koret står en 

granitpelare vid vilken hon troligen avrättades. I Rom infördes Lucias fest på 500-talet. 

 

Det är osäkert, vad som hände med hennes reliker, men munken Sigebert av Gembloux (1030-1112) 

säger i sin Sermo de Sancta Lucia, att hennes kropp låg oförstörd på Sicilien under 400 år, innan hertig 

Faroald av Spoleto erövrade ögonen och överförde den heliga kroppen till Corfinium i Italien. Därefter 

tog kejsar Otto den store år 972 den med sig till Vincentklostret i Metz i Frankrike. Därifrån togs en 

arm till klostret i Luitburg i biskopsdömet Speyer, en händelse som Sigebert själv påminner om på 

vers. 

 

Men det finns även andra versioner. I Syrakusa bevarar man fortfarande ett revben av Lucia, men de 

andra relikerna tog bysantinerna med till Konstantinopel. Då staden erövrades 1204 fann fransmännen 

där några reliker av Lucia, och dogen i Venedig försäkrade sig dem till Georgklostret där. De bevaras 

nu i kyrkan S:t Jeremia och S:a Lucia i Venedig där de ärades av den salige påven Johannes XXIII, 

medan han var patriark av Venedig. År 1513 gav venetianerna hennes huvudskalle i gåva till kung 

Ludvig XII av Frankrike, och han gav den till katedralen i Bourges. Men en annan version berättar,  

att detta huvud fördes till Bourges från Rom, dit det hade överförts under den tid relikerna vilade i 

Corfinium. 

 

Man minns Lucia den 13 december i kyrkan både i väst och öst. Hennes fest firas som en ljusfest 

under årets mörkaste månad, särskilt i Italien och Sverige, men även i övriga Skandinavien och andra 

städer i Europa, till exempel Ungern, Serbien och Kroatien. I Sverige härstammar seden från år 1780. 

Före den gregorianska kalenderformen var Lucianatten den längsta under året. Sången Sankta Lucia är 

fortfarande populär på Sicilien och i Skandinavien. Hennes minnesdag är även markerad på den norska 
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primstaven. I Canon Romanus eller mässans Kanon (Eukaristisk bön I) står hon efter förvandlingen 

bland de sju kvinnor, som anropas som förebedjare i strofen Nobis quoque. Det var sannolikt 

Gregorius den store, som satte in hennes namn. Hon nämns även i den ambrosianska Kanon. 

 

I domkyrkan i Syrakusa, en praktfull basilika, som är byggt inne i ett antikt tempel, är ett kapell vikt åt 

henne. Där står en krönt silverstaty med palmkvist och oljelampa. Annars är hennes attribut två ögon 

på ett fat eller ett svärd. Påven Honorius I byggde en kyrka till hennes ära i Rom, Santa Lucia in Selce 

(kiselsten). 

 

7.4.2 LUCIA SOM ETT SICILIANSKT HELGON 

 

Källor: Jan-Öjvind Swahn: Den svenska Julboken, Ebbe Schön: Julen förr i tiden och Julen från advent till 

tjugondag Knut - häfte för museerna i Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad samt Kulturen i 

Lund, sammanställd av Kristina Arvidsson 

 

Lucia, sicilianskt helgon, som led martyrdöden ca 304 under Diokletianus’ förföljelse. Hennes 

kvarlevor fördes senare till Venedig. Enligt legenden skall hon ha bränts på bål, men utan att ta skada. 

Man stötte då ett svärd i hennes hals.  

Hennes minne firas på Luciadagen 13 december, men den svenska lussebruden har inte mycket 

gemensamt med helgonet. Den vitklädda flickgestalten med ljuskrans i håret skapades på 1500- eller 

1600-talet bland protestanter i Tyskland som ersättning för det katolska helgonet Nikolaus. Hon skulle 

föreställa Jesusbarnet och kom liksom Nikolaus med presenter till barnen vid jul.  

I sitt sällskap hade hon en djävulsfigur som på plattyska kallades Dyvelskatter, ett ord som återgår i 

det äldsta svenska namnet för lussekatt, dövels- eller dyvelskatt. 

 

7.4.3 LUCIA SOM EN KRISTEN JUNGFRU FRÅN SYRAKUSA 

 

Källa: NE 

 

Lucia död ca 304, kristen jungfru från Syrakusa, martyr, troligen under Diocletianus förföljelse. Lucia 

ingår i den romerska mässans kanon och firas 13 december. I senare legender berättas att hennes 

försmådde älskare förgäves sökte föra henne till ett horhus, att man sökte bränna henne på ett bål, som 

dock inte skadade henne, och att man slutligen stötte ett svärd i hennes hals. Anknytningen till ordet 

lux (lat., 'ljus') är förmodligen anledningen till att hon åkallats för ögonsjukdomar; hon avbildas med 

två ögon på en tallrik. Per Beskow. 

 

7.4.4 LUCIA SOM ETT ITALIENSKT HELGON 

 

Källa: Compact 99 

 

Lucia [av latin lux, ljus], S:ta Lucia, italienskt helgon, enligt en legend en kristen jungfru i Siracusa på 

Sicilien, som 304 led martyrdöden. Då en hednisk yngling förälskat sig i hennes vackra ögon skall hon 

ha rivit ut dem och skickat honom dem på ett fat; hon fick dock synen tillbaka och betraktas därför 

som ögonläkarnas skyddshelgon. På avbildningar håller hon ofta ett fat med sina ögon. Luciadagen, 

13 december, var ursprungligen förlagd till dagen för vintersolståndet och övertog åtskilliga hedniska 

föreställningar och bruk. 

Seden att låta en lussebrud, en vitklädd flicka, ofta följd av tärnor, med ljus i en krans kring håret på 

Luciadagens morgon bjuda omkring välfägnad, bl.a. ”lussekatter”, är en julsed som införts från 

Tyskland. Luciafirande med gästabud etc. är i Sverige belagt ända sedan 1600-talet; det var länge 

främst lokaliserat till Västsverige. I sin moderna form tog firandet fart sedan Stockholms Dagblad 

1927 börjat anordna luciaval och luciatåg med välgörenhetsinriktning. 
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Luciasången är en populär italiensk melodi av Teodoro Cottrau till en neapolitansk folkvisetext (Sul 

mare luccica l_astro d_argento, italienska, ”Över havet lyser stjärnan av silver”). Journalisten Sigrid 

Elmblad gjorde en svensk tolkning 1924 med inledningsorden ”Sankta Lucia, ljusklara hägring”, och 

göteborgsrektorn Arvid Rosén en ny version 1928 som börjar ”Natten går tunga fjät”. 

 

7.4.5 BRUNO GIORDANO 

 

Källa: NE 

 

Bruno [bru:_no], Giordano, 1548–1600, italiensk filosof. Bruno föddes i Nola utanför Neapel och 

inträdde 15 år gammal i dominikanorden som medlem av ett konvent vid Neapel. Där lärde han sig 

den skolastiska filosofin och fick en vördnad för Thomas av Aquino som han skulle behålla livet ut. 

Men han tillägnade sig också de idéer som blev grunden för hans senare mystiska naturfilosofiska 

spekulation och förde honom i konflikt med kyrkan. År 1576 misstänktes han för kätteri, lämnade 

klostret och lade kort därefter av munkkåpan. 

 

Större delen av sitt fortsatta liv tillbringade Bruno på olika orter i Frankrike, England och Tyskland, 

ständigt utmanande omgivningen med sina idéer och i regel tvingad att dra vidare. Vanligen åtnjöt han 

beskydd av furstar eller andra världsliga makthavare; så var han t.ex. knuten till en fransk ambassad 

som 1583–85 besökte England och kunde från den positionen driva sina kontroverser med de lärde i 

Oxford och författa polemiska dialoger. Några av hans beskyddare stödde honom p.g.a. en allmänt 

tolerant inställning, andra var mer intresserade av hans kunskaper i mnemotekniken, konsten att 

minnas, en praktisk färdighet som gjorde Bruno begärlig. År 1591 inbjöds han av just detta skäl av en 

adelsman till Venedig. Där greps han av inkvisitionen och utlämnades 1593 till Rom, där han satt 

fängslad i olika omgångar i åtta år. Efter att ha ändrat sig flera gånger stod Bruno slutligen fast vid 

sina åsikter och blev därför som kättare levande bränd på bål på Campo di Fiori i Rom 17 februari, 

1600. 

 

Drivfjädern till såväl Brunos kringflackande liv som hans spekulationer var religiös. Hans 

föreställningar bestämdes av läsningen av de hermetiska skrifterna (Corpus hermeticum), en samling 

texter av magiskt och filosofiskt innehåll, som man trodde var skrivna av den egyptiske vishetsläraren 

Hermes Trismegistos i en avlägsen tidsålder. Dessa texter ansågs av flera lärde under renässansen 

rymma en evig visdom, som var av samma slag som den man fann hos Zarathustra, Moses och 

Pythagoras samt i den judiska kabbalan. Men Bruno gick ett steg längre och hävdade att de hermetiska 

skrifterna vittnade om en ursprunglig egyptisk religion som var äldre än både judendomen och 

kristendomen och blivit undertryckt av dessa. Denna uppfattning var långt mer radikal än vad andra 

läsare av de hermetiska skrifterna kommit fram till och förde oundvikligen Bruno i konflikt med 

katolska kyrkan. 

 

Brunos tankar om universum och världen hänger alla samman med hans hermetiskt inspirerade idéer 

om den egyptiska religionen. Hans natursyn kan beskrivas som magisk animism: naturen är besjälad 

och levande, styrd av krafter som magikern kan lära sig behärska och med vilkas hjälp han kan vinna 

kontroll över naturen. Till denna magisk-mystiska föreställningssfär hör också tron på själavandring. 

Att naturen är levande blev för Bruno ett argument för att anamma Copernicus heliocentriska teori: en 

levande jord kunde inte ligga orörlig i universums centrum. Dessutom påstods det i de hermetiska 

texterna – som f.ö. också Copernicus var bekant med – att solen befinner sig i universums mitt. Bruno 

hävdade också, främst i skriften De l'infinito, universo e mondi (1584), att universum inte har några 

gränser utan är oändligt och att där finns oräkneliga världar som likt stora djur rör sig i rymden. Dessa 

åsikter om kosmos var för Bruno ett led i strävan att återuppliva den egyptiska religionen. Copernicus 

heliocentrism såg han som ett tecken på att den sanna religionen var på väg tillbaka. 

 

De avgörande skälen till att Bruno brändes på bål går inte att fastställa med säkerhet, eftersom domen 

med domskälen gått förlorad. Bruno förnekade Kristi gudom, vilket sedan gammalt räknades som ett 
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svårt kätteri som i och för sig förtjänade ett hårt straff, men det troliga är att han i första hand dömdes 

som trollkarl och för att ha spritt magisk religion. 

 

Under 1800-talet gjordes Bruno till martyr för den moderna vetenskapen och världsbilden. Han 

framställdes som den moderna andens hjälte, som i sina dialoger och i sina berömda disputationer med 

de konservativa aristotelikerna i Oxford sprängde medeltidens slutna universum och öppnade vägen 

för det moderna tänkandet. Som offer för kyrkans sanningsförtryck framstod han som mer heroisk än 

Galilei, som ju till slut förnekade sin heliocentriska övertygelse och fick behålla livet. Nutida 

forskning har satt in Brunos insats i dess idéhistoriska sammanhang och gjort honom till mystiker i 

den hermetiska traditionen, fjärran från den rationella matematisk-mekaniska världsbild som Galilei, 

Descartes och Newton förde till seger under 1600-talet. Å andra sidan vet vi numera också att den nya 

världsbildens tillkomst inte kan beskrivas som en enkel konflikt mellan medeltida aristotelism och 

modern rationell vetenskap. Den hermetiska tradition Bruno tillhörde spelade en viktig roll för att 

underminera den gamla världsbilden. Och Bruno var självfallet heroisk, vad han än dog för. Bo 

Lindberg Nilson, Främmande världar (1980); F. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition 

(1964). 
 

Källa: Compact 99 

 

Bruno [bru_:no], Giordano, 1548–1600, italiensk filosof, från början dominikanmunk. Han flydde 

1576 från sitt kloster i Neapel, anklagad för kätteri, och förkunnade därefter under ett kringflackande 

liv sina läror vid franska, engelska och tyska universitet som han i regel efter en tid jagades bort från. 

1591 kom han till Venedig, utlämnades till inkvisitionen, sattes i fängelse i Rom 1593, dömdes till 

döden och brändes levande på bål. Han kom att framstå som en tankefrihetens martyr för 1800-talets 

liberaler och antiklerikaler. 

 

Det finns ingen konsekvent genomförd filosofisk lära i Brunos skrifter. Man finner där nyplatonska 

och stoiska tankar som blandas med idéer om en gammalegyptisk urreligion. Dessa hämtade Bruno ur 

skrifter som ansågs vara författade av Hermes Trismegistos. Han förenade sina teser om ett oändligt 

universum, bestående av ett oräkneligt antal världar, med en panteistisk grundsyn. Eftervärlden har 

med orätt särskilt fäst sig vid hans åsikt att solen, inte jorden, var universums centrum, men den tron 

var religiöst och inte vetenskapligt motiverad. Brunos lära uppfattades troligen som svartkonst av 

kyrkan. 

 

7.4.6 FRANZ ANTON MESMER 

 

Källa: NE 

 

Mesmer, Franz Anton, 1734–1815, tysk läkare, upphovsman till läran om animal magnetism. Mesmer 

lanserade i avhandlingen De influxu planetarum in corpus humanum (1766) en kosmisk eterteori som 

han utvecklade i ett terapeutiskt system och i en framgångsrik läkarpraktik i Wien, bl.a. besökt av den 

unge Mozart. Strax före franska revolutionen öppnade Mesmer en spektakulär behandlingssalong i 

Paris. Det växande publikintresset provocerade den franska regeringen att tillsätta två vetenskapliga 

undersökningskommissioner, den ena med Benjamin Franklin och Lavoisier bland ledamöterna. 

Resultatet blev att läran om den animala magnetismen förklarades vara bedrägeri, och Mesmer måste 

efter flera försök att få upprättelse lämna Paris. Under lång tid levde han obemärkt, för att strax före 

sin död uppsökas av representanter för den animala magnetismens andra våg. Mesmers 

behandlingsframgångar bottnade i en tillämpning av olika suggestions- och hypnostekniker.  
 

Källa: Compact 99 

 

Mesmer, Franz Anton, 1734–1815, tysk läkare. Studium av Paracelsus och andra ockultistiska 

författare ledde honom till antagandet att det fanns ett ”fluidum” som genomträngde hela universum 

och som skulle förmedla både himlakropparnas inverkan på levande organismer och växelverkan 



 65 

mellan olika väsen. Dess natur röjde sig enligt Mesmer i magnetiska företeelser, vilka han ansåg sig 

återfinna i djurens och människornas livsyttringar (animal magnetism). Han utbildade en 

behandlingsmetod, i vilken ”magnetiserande handstrykningar” spelade en dominerande roll. Enligt 

nutida uppfattning försatte Mesmer patienterna i hypnos och påverkade på så sätt psykosomatiska 

sjukdomssymtom. 

 

Hans resultat väckte enorm uppmärksamhet, ”magnetiska” experiment blev ett mode i salongerna 

liksom de elektriska varit det tidigare och allsköns ”mesmerister” och ”magnetisörer” slog mynt av 

företeelsen. Många av dem var rena charlataner (till skillnad från Mesmer själv, som trodde på sina 

teorier), och de gav hypnotismen en stämpel av kvacksalveri som den behövde mer än ett sekel för att 

befria sig från. 

 
Källa: Den teosofiska ordboken av Helena Blavatsky. 

 

Mesmer, Friedrich Anton. Den berömde läkaren som återupptäckte och praktiskt använde det 

magnetiska fluidum i människan som vi kallar animal magnetism och alltsedan dess mesmerism. Han 

föddes i Schwaben 1734 och dog 1815. Han var en initierad medlem av Brödraskapen Fratres Lucis 

och Lukshoor (eller Luxor) eller den egyptiska grenen av den sistnämnda. Det var Rådet av ”Luxor” 

som utvalde honom i enlighet med det ”Stora Brödraskapets” befallning – att verka i det XVIII:de 

århundradet som deras vanliga pionjär, utsänd i det sista kvartalet av varje århundrade för att upplysa 

en liten del av de västerländska nationerna i ockult kunskap. Det var S:t Germain som övervakade 

händelseutvecklingen i detta fall; och senare blev Cagliostro förordnad att hjälpa till, men efter att ha 

gjort ett antal misstag, mer eller mindre ödesdigra blev han återkallad. Av dessa tre män, som till en 

början betraktades som kvacksalvare, har Mesmer redan blivit rättfärdigad. Rättfärdigandet av de 

andra två kommer att ske under det tjugonde århundradet. Mesmer grundade ”Den Universella 

Harmonins Order” år 1783, där man antog att endast animal magnetism lärdes ut, men som i själva 

verket förklarade Hippokrates läror, de forntida metoderna från Asklepieia, dvs. Healing Templen, och 

många andra ockulta vetenskaper. [TG:213] 

 

7.4.7 SCHWABEN 

 

Källa: NE 

 

Schwaben [Svq:_-], medeltida tyskt stamhertigdöme, omfattande det område som under 

folkvandringstiden erövrats av sveber och alemanner, dvs. tyskspråkiga Schweiz, Elsass, södra delarna 

av Baden och Württemberg, sydvästra Bayern, Liechtenstein och Vorarlberg. Namnet Schwaben 

härleddes av sveberna, medan den latinska benämningen var Alemannia (jfr franskans Allemagne 

”Tyskland”). Efter att inom frankerriket ha intagit en relativt självständig ställning blev S. 

stamhertigdöme 917. Det förlänades 1079 till greve Fredrik (Fredrik I) av Hohenstaufen och stannade 

inom den staufiska ätten till dess fall 1268. Sedan följde en period av territoriell upplösning, som 

ridderskapet och städerna inom området sökte motverka genom att bilda en lång rad förbund, 

däribland det 1488 på kejsar Fredrik III:s initiativ grundade schwabiska förbundet. Inom Tyska rikets 

år 1500 upprättade kretsorganisation fortlevde S. i benämningen schwabiska kretsen. S. är i dag namn 

på en region i sydvästra Bayern, med Augsburg som huvudort. 

 

7.4.8 BERNADETTE SOUBIROUS 

 

Källa: Compact 

 

Bernadette Soubirous, 1844–79, helgon, fransk mjölnardotter, född i Lourdes. Hennes visioner av 

jungfru Maria 1858 i en grotta vid Lourdes har gjort platsen till vallfartsort. Bernadette levde från 

1866 som nunna. Hon helgonförklarades 1933. Känd är Franz Werfels roman Sången om Bernadette 

(1941). (Finns på biblioteket.) 
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Sjuka och lidande människor samlas i bön utanför en staty av Maris, som är uppställd i en grotta där 

Bernadette Soubirous 1858 fick sina uppenbarelser. 
 

Källa: NE 

 

Bernadette, eg. Marie-Bernard Soubirous, 1844–79, franskt helgon. Bernadette var en mjölnardotter 

som 1858 hade visioner av Maria i en grotta vid Lourdes, vilket gjorde platsen till en berömd 

vallfartsort. Hon var från 1866 nunna i Nevers. Hon kanoniserades 1933. Jfr. Lourdes. 

 

 

7.5  SLUTSATSER OM INTERVJUN, BARNSKIVAN, LEGENDER 

OCH PERSONER 

 

Jag undrar: Varför det finns så många olika lucialegender? 

Lucialegenderna och andra legenders historia har flera gemensamma nämnare.  

 

Lucia kom ursprungligen den 21 december på vintersolståndets dag, när solen vänder, för att fira in det 

nya året. Eftersom olika almanackor har blandats, har Lucias dag flyttats till den 13 december och vi 

firar in det nya året den 31 december. 

 

Lucia kommer i en vit klänning med ett rött band kring midjan. Den vita klänningen symboliserar det 

nya oförbrukade året och det röda bandet symboliserar blodet. 

Hon har en krans kring huvudet och bjuder på lussekatter och en kryddad frukt- och bärdryck. 

Lussekatten och den kryddade frukt- och bärdrycken är en symbol, för hur viktig näringens mångfald i 

födan är.  

 

Snäckorna, som kallas Lucias ögon, liknar ett par ögon och har samma mönster inuti, som en lussekatt. 

Snäckan har med tiden förväxlats med att vara hennes egna ögon, som hon serverade sin friare på ett 

fat. Enligt den legend, som följde med de gamla dokumenten, kunde Lucia påverka människor i sin 

omgivning, med sin blick. 

 

På luciabilden, som ligger under bilagor, har hon en gloria kring huvudet. I den ena handen har hon ett 

palmblad och i den andra ett fat eller en oljelampa. Lucia hjälpte de sjuka och fattiga och hade lovat 

sin andlige kontakt, att hon inte skulle gifta sig. För sin kristna tro och för att hon inte föll till föga för 

friarens önskemål, blev hon fängslad, torterad och till slut dödad. 

  

Julen firar vi den 24 december till minne av Jesu födelse, men hans födelse firas inte på samma dag i 

alla protestantiska länder. 

Även Jesus avbildas med en vit kjortel och en gloria kring huvudet. Han gav healing till de sjuka och 

bjöd på vin och bröd. 

Enligt kyrkans tradition, får man genom nattvarden syndernas förlåtelser. Nattvarden består av rött vin 

och en oblat som symboliserar hans blod och kropp.  

 

Jesus fick en törnkrans på huvudet när han torterades. På vägen, där han gick mot korsfästningen, lade 

människor palmblad.   

 

Jesu mor, jungfru Maria, är också en legendarisk kvinna. Att Maria skulle ha bott i Turkiet, har jag 

inte fått lära mig i skolan. Det påstås att de har hittat hennes bostad vid en arkeologisk utgrävning i 

Efesos. I hennes bostad finns ett altare och en vattenkälla.  

 

I KH-aktuellt hittade jag en intressant artikel om Bernadette Soubirous, som fick mig att återknyta till 

jungfru Maria.  
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Bernadette Soubirous, levde i Lourdes i Frankrike i mitten av 1800-talet. Bernadette fick arton 

uppenbarelser av jungfru Maria. Hon visade Bernadette en vattenkälla, vars vatten anses ha en helande 

effekt.   

 

Dessa vattenkällor, med sin helande mineralsammansättning, lär finnas vid speciella magnetiska 

punkter och de påstås aldrig sina. Då vattnet grundämnen är så viktiga för hälsan, förstår jag varför det 

finns så många sånger om vattnet i dessa speciella källor. 

Nu förstår jag även bättre textens budskap i barnsången ”Vattenkanon”. Denna sång beskriver vattnets 

kretslopp så bra. 

 

Psalm nr 56 från boken: ”Barnatro och pärleport. Ett urval av våra mest älskade andliga sånger”, har 

också en text, som beskriver vattnets värde. 

  

KM förlag. Text och musik: Ida Björkman. 

 

Ref.  

Källa så klar vatten du har, 

tidernas torka aldrig dig når. 

O, huru väl där ro i min själ, 

vila mitt stilla hjärta där får.  

 

Texter om vatten och vattenkällor, hittar man både i psalmboken, på barnskivan och i 

barnsångsböcker. Grundbetydelsen verkar försvinna med tiden. 

 

 


