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Sammanfattning 

Människor gillar upprepning, vi föredrar sådant som vi känner igen, därför ger traditioner oss 

trygghet. Traditioner innebär också gemenskap och samhörighet, när vi upplever samma sak 

tillsammans med andra skapas en vi-känsla som stärker självförtroendet, det stärker både 

individen och gruppen som helhet. Syftet med uppsatsen är att ta reda på rektorers syn på 

musiktraditioner i skolan, om de anser att traditionerna är viktiga eller inte. I studien 

intervjuades tio rektorer på grundskolor, ena gruppen bestod av fem rektorer som var yngre än 

45 år, den andra gruppen bestod av fem rektorer som var över 60 år. Resultatet visade att alla 

rektorer tyckte att traditioner var viktiga att bevara i skolan. Resultatet visade också att båda 

grupperna var rädda för att traditioner som Lucia och skolavslutningar kommer att försvinna 

från skolorna i framtiden. Undersökningen visar att traditioner och riter är viktiga för 

människan och samhället. Musik och att sjunga tillsammans i kör har en positiv påverkan 

både på de som medverkar och på de som lyssnar. I diskussionen diskuteras tankar om att 

eftersom det tillhör skolans uppgift att förmedla kunskap om och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet så borde våra svenska traditioner och högtider få ta plats i skolan, 

inte försvinna, som studiens rektorer tror kommer att hända i framtiden.  

 

 

Nyckelord: Traditioner, riter, grundskolan, Lucia, skolavslutning, skolkör, rektorer.  
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1 Inledning 

Musik har varit en stor del av mitt liv sedan jag var liten. Under hela grundskoletiden var jag 

med i skolkören. På Lucia, julavslutningar och sommaravslutningar uppträdde kören. För mig 

var det högtidligt och något väldigt speciellt med dessa uppträdanden. Jag kände mig viktig – 

att jag bidrog till det musikaliska framförandet, jag kände mig fin i Lucia-kläderna, jag kände 

tillhörighet, jag upplevde en magisk känsla när vi i början av juni sjöng ”Sommarpsalm” och 

”Den blomstertid nu kommer” i Katarina kyrka – då visste man att en evighet av sommar låg 

framför en och även ett visst vemod över att säga ”hej då” till 9:orna föll över en.  

Senare har jag förstått att det är långt ifrån alla skolor som har en kör på skolan, och speciellt 

inte en kör som sjunger flerstämmigt. Det är mycket möjligt att mitt liv hade tagit en helt 

annan riktning om jag inte hade haft möjlighet att vara med i en skolkör, då hade jag kanske 

inte sökt mig till ett musikgymnasium för att sedan utbilda mig till sångerska och 

sångpedagog.  

2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka några rektorers syn på musiktraditioner i grundskolan. 

Jag vill ta reda på om rektorerna anser det viktigt eller inte med Lucia och avslutningar med 

musikinslag i grundskolan.  

Jag är intresserad av att ta reda på hur de musikaliska traditionerna i grundskolan ser ut, hur 

det har sett ut tidigare och hur det förmodas att se ut i framtiden. Idén till denna uppsats 

uppkom i slutet av höstterminen 2018 då jag vid arbetet med Lucia-firandet på skolan där jag 

arbetade inte upplevde något intresse från ledningen. Ingen av skolans fyra rektorer tittade på 

något av Lucia-tågen – vi hade tre föreställningar. En av rektorerna uttryckte sig i 

personalrummet om att hon tyckte att ”Lucia är förlegat” och att vi inte borde ha det i 

skolorna. För mig som musiklärare kändes det otroligt tråkigt att inte få någon uppskattning 

för mitt jobb, jag vet också vilken glädje det innebär för de elever som är med. Andra lärare, 

fritidspersonal och elevassistenter tackade för ett otroligt fint Lucia-firande – rektorerna sa 

inte ett ord. Personligen kände jag, att det är dags att byta jobb. Det är tråkigt att jobba på en 

skola där ledningen inte tycker att musikaliska traditioner är viktiga och där jag i min roll som 

musiklärare inte känner mig viktig.  

Som bakgrund till själva undersökningen kommer jag att försöka ta reda på vad traditioner i 

sig har för betydelse för människan. Kanske är det så att julavslutningar, Luciafirande och 

traditionella skolavslutningar kommer att försvinna från skolorna i framtiden.  
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3 Bakgrund 

Det här kapitlet består av olika delar som handlar om riter och ritualer, traditioner, 

skolavslutningar och Lucia. 

3.1 Riter 

Ordet rit leder vanligen tankarna till något religiöst, men det rituella är något mycket större, 

mer allmängiltigt och mer centralt i människans liv än vad den vanliga uppfattningen innebär. 

Det rituella är grundförutsättningen och skelettet för att kunna bygga upp och bevara 

samhällen (Valkare, 2016). 

I grunden handlar det om hur vi upplever världen. Våra upplevelser och vårt tänkande är inte 

direkt kopplat till verkligheten, även om det är lätt att tro det. Färger, till exempel, existerar 

inte i verkligheten. Färger finns i den subjektiva världen, en upplevelse som formas i hjärnan. 

Allt subjektivt, våra känslor, vårt medvetande, upplevelser av färg, ljud, tid och andra 

psykiska kvaliteter är produkter av vår hjärnas struktur. Denna mentala programmering gör att 

vi människor inte kan förhålla oss till verkligheten utan att uppleva eller sätta värde i den. 

Ständigt skapar vi hierarkier, rangordnar och sorterar - vad vi tycker är vackert, fult, rätt, fel, 

högt, lågt, ovärdigt m.m. Innehållet i dessa värden är inte desamma för alla människor. Dessa 

värden existerar inte i verkligheten. Det ligger i människans natur att skapa hierarkier som 

inte har med verkligheten att göra. Vår hjärna är konstruerad på så sätt att alltid värdera, 

överordna och underordna - även oss själva. Vi skapar och lyder regler och lagar, vi äger och 

förbjuder saker. Vi är inordnade i både formella och informella värdehierarkier: militär, polis, 

akademiker, företagare, social position, “inne” eller “ute”. Alla dessa värden existerar inte i 

den faktiska verkligheten, de skapas i våra hjärnor och tillhör vår mänsklighet, det är våra 

mentala funktioner och emotionella krafter som vi måste följa. De är kopplade till 

mekanismer som känslor av skam, skuld, heder, plikt, tabu, religiösa känslor, samvete och 

andra liknande mentala fenomen. Alla dessa mekanismer är vi människor utrustade med för 

att det gör människan till en social varelse och som är samhällsbyggande. De är 

programmeringar från evolutionen. De mentala funktionerna och värderingstvånget är 

centrala för människans förmåga att bilda och upprätthålla samhällen och kulturer (Valkare, 

2016). 

 

“Riten eller det rituella är den aspekt av mänskligt beteende som etablerar, markerar, 

bekräftar och överför värde.” 

(Valkare, 2016, s. 109) 
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Det rituella är inte bara symboliskt utan även aktivt; genom riten förändras värdet. Ett tydligt 

exempel på det är äktenskapet, i en del kulturer avrättas människor om de är fysiska med 

varandra före eller utanför äktenskapet. Bröllopet är alltså en rit, en rituell passage, där värdet 

på den ogifta förändras genom vigseln och får ett nytt värde. Ett annat exempel på sådant som 

ändrar sitt värde är t.ex. omröstningar av lagförslag i riksdagen där själva omröstningen är 

riten som ändrar värdet. När man pratar om riter tänker nog de flesta på ceremonier och 

kulthandlingar, som utförs av en särskild person med rituell befogenhet. Men det finns andra 

riter som inte är lika formella. Även enkla handlingar i vardagen har en rituell aspekt. Ett 

handslag är vårt sätt att hälsa på varandra men det kan också vara ett tecken på en 

överenskommelse, båda är riter. Saker kan ofta ha en rituell aspekt då de bär eller överför 

värde, som t.ex. märkeskläder eller exklusiva bilar - i mångas ögon ökar värdet av ägaren 

(Valkare, 2016).  

3.2 Skriftens betydelse 

Under människans första tid formades de flesta riter som kom att ge samhället sin särskilda 

struktur. Människan hade inte börjat använda sig av skrift ännu, formen för riterna var att de 

bestod av musik och dans. Vare det sig var guda- och andebesvärjelser, fruktbarhetsriter, 

skördefester, årstidsmarkeringar, bröllop, begravningar, häxutdrivningar, helande m.m. - så 

bestod riten av musik och dans (Valkare, 2016).  

Genom att skriften började användas så har den fått större betydelse än musiken och dansen i 

riter. Skriften har degraderat ceremonier, som tidigare stod för värdeförändring, till 

dekorationer. Vi kan återigen ta vigseln, bröllopet, som exempel. Rent juridiskt så spelar det 

ingen roll om organisten spelar bröllopsmarsch, om brudparet har klänning och frack, om 

psalmer sjungs, om brudvalsen dansas, om det skålas och äts en bröllopsmiddag - det viktiga 

är att dokumentet är undertecknat av vigselförrättaren. Idag har skriftliga handlingar i stort 

sett tagit över alla rituella funktioner i samhället. Men även om skriften har tagit över i värde 

så bär musiken och dansen från den första tiden den rituella kraften, vi känner av den intuitivt 

och den är en del av vår mänskliga natur. Vårt behov av att bereda och inordna oss under 

värdehierarkier och riter är djupt förankrat i vår mänsklighet, det är en nödvändighet för vårt 

samhällsskapande (Valkare, 2016). 

3.3 Ritualer 

Rit - handling som har symbolisk betydelse i visst (religiöst) sammanhang 

och som måste utföras enligt noga fastställt mönster.  

Ritual - noga fastlagt mönster för (viss) högtidlig akt eller förrättning särsk. 

om religiös sådan. (www.svenska.se/saol)  
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Ritual och rit används ofta som liktydiga ord. Ett sätt att skilja orden åt är se riten som den 

konkreta handlingen och ritualen som ett mer abstrakt begrepp (Hornborg, 2005). 

Ritualer behöver inte vara handlingar inom det religiösa, det skulle göra att definitionen av 

ritual blir väldigt snäv. En vidare definition har stadgats och den ser riter och ritualer som en 

slags kommunikation. Med denna definition skulle alla handlingar kunna vara riter 

(Hornborg, 2005). 

Ritualen är inte bara en spegling av seder och bruk med dess symboliska handlingar där 

funktionen är att befästa den sociala strukturen. Ritualen har en betydelsebärande praktik. 

Ritualen är ett kraftfullt medel i processer som skapar och återskapar sociala strukturer. 

Ritualen blir alltså en verksam kraft i samhället och inte bara en religiös akt. Överallt där det 

finns människor finns det processer, ritualen blir viktig för transformation och förnyelse samt 

har en funktion som meningsskapande (Hornborg, 2005).  

3.4 Några olika funktioner hos ritualer 

* Underlätta traditionsförmedling  

* Stabilitetsskapande, stabilitetsintrycksskapande  

* Skapa trygghet (t.ex. genom igenkänning vilket skapar en känsla av kontroll)  

* Skapa vi-känsla  

* Höja självförtroendet  

* Lek, underhållning  

* Social bekräftelse  

* Social manifestation (t.ex. statushävdande)  

* Social identifikation  

* Ändra social status  

* Spara energi (främst ritual i bred mening)  

* Kontroll  

* Legitimera makt  

* Ge tillfälle till kommunikation  
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* Ge möjlighet till förändring  

(Allwood, 2010) 

3.5 Forskning kring traditioner 

Forskningsresultat från socialpsykologin visar att ritualer bidrar till deltagarnas trygghet. Det 

handlar om något som upprepas, forskarna har funnit att människor tenderar att föredra det 

som de har sett förut framför det som det bara har sett en gång. Av forskarna är detta fenomen 

uttryckt som “familiarity breeds liking” (Allwood, 2010). 

Det rituella är skelettet för att kunna bevara och utveckla ett samhälle, som jag skrivit tidigare 

(Valkare, 2016). Men det finns även forskning på människors beteende som kan förklara 

varför vi har traditioner. Forskare vid Karolinska Institutet gjorde försök på olika personer 

och resultatet visade att personerna i gruppen var rädda för de andras missaktning om de valde 

fel, rädslan för att sticka ut från gruppen och att de andra kanske ska tycka illa om en gör att 

man håller sig till det som de andra har valt. Det gäller t.ex. tabun kring mat, kläder och 

beteenden - som egentligen inte borde ha någon betydelse för individen eller gruppen 

(https://nyheter.ki.se/psykologisk-forklaring-till-hur-traditioner-uppkommer).  

3.6 Lucia i skolan 

En tradition som gärna beskrivs som den svenskaste av alla högtider är Luciafirandet 

(Strömberg, 2017). Det firas på förskolor, skolor och arbetsplatser. Men de senaste åren har 

medier frossat i kritik om Lucia, framförallt i skolan, vilka figurer som ska vara med i 

Luciatåget, om killar kan vara Lucia, vad som är traditionellt Lucia eller inte. Det har till och 

med blivit så mycket kritik att flera skolor och kommuner väljer att inte fira Lucia, då glädjen 

förtas av kritiken. Flera tidningar som tidigare har ordnat stadens Lucia har lagt ner det arbetet 

då intresset för att vara med i Luciatåget har minskat. Varför har vi Luciatåg i skolan? Är det 

viktigt? För att försöka svara på de frågorna så backar vi bakåt i tiden, till varför vi firar Lucia 

i Sverige.  

Det börjar i mitten av 1800-talet i västra Sverige med att man på Luciadagens morgon ska äta 

en extra kraftig och/eller tidig frukost. Det kan ha kommit från att Luciadagen var dagen före 

julfastan under den katolska tiden. Den som serverade frukosten kunde vara någon av 

föräldrarna, dottern eller en tjänsteflicka. Flickan kunde vara utklädd, till ängel, i halm eller i 

vitt. På vissa ställen kunde hon ha en lingonkrans med brinnande ljus i håret. Ibland bjöds det 

på frukost i granngårdarna och ibland fanns ett följe med flera ungdomar, en del utklädda. 

Ibland sjöng flickan eller följet sånger. Den vitklädda flickan med ljus i håret syns först och 

mest i herrgårdar och överklassmiljöer. Senare utvecklas det till något mer festligt; 

brännvinsfrukost och utklädnad. Västsvenska studenter tog med sig Luciafirandet till sina 

https://nyheter.ki.se/psykologisk-forklaring-till-hur-traditioner-uppkommer


 6 

studentstäder och Luciabal på ett hotell i Göteborg hölls - där maskeraden var i fokus. Framåt 

sekelskiftet 1900 var Luciafester en välkänd företeelse. Deltagarna klädde ut sig till Lucia, 

tärnor, tomtar, bagare - eller vad de ville. Samtidigt försökte man, för att stärka nationalismen, 

på Skansen att göra Lucia till en äktsvensk tradition och fokus lades på själva Lucian 

(Strömberg, 2017). 

I början av 1900-talet försvagades Luciafirandet och var på väg att dö ut. Det Luciafirande vi 

har idag har sina rötter i 1920-talets Stockholm. Det var tidningen Stockholms Dagblad som 

tog initiativet till en Luciakarneval, inspirationen kom från alla de nya elektriska lampor som 

prydde staden och från de sydeuropeiska karnevalerna. Syftet var att öka julhandeln. 1927 var 

alltså den första Luciakarnevalen, ett tåg med gosskör och gossorkester, Lucior till häst och 

ett stort följe klädda i folkdräkter. Insamling gjordes till stadens fattiga. Året därpå, 1928, 

kom samma tidning med idén att Lucian skulle väljas genom en skönhetstävling;  

“Allt solblont och ljust av kvinnokön har sin möjlighet att intaga hedersplatsen” (Strömberg, 

2017, s. 98-99).  

Denna Luciaparad, som var en kombination av fest och välgörenhet fick stort genomslag i 

landet. Lokaltidningar upprepade konceptet från Stockholm - med skönhetstävling, parad och 

insamlingar. Föreningar, sjukhus, arbetsplatser, skolor, förskolor och hemmen började med 

Luciafirande. Kyrkan började med Luciagudstjänster. Samtidigt som spridningen av 

Luciafirande skedde så förflyttades firandet in från gator och torg. 

Luciafirandet har utvecklats genom tiden, de som hävdar att de har ett traditionellt Luciatåg 

har ju faktiskt många gamla traditioner att jämföra med. Både tomtar och pepparkaksgubbar 

har funnits med relativt tidigt, och andra figurer har försvunnit. Även killar som Lucia finns 

att hitta bilder på från slutet av 1800-talet. Så vem kan säga vad som är “rätt” 

traditionsmässigt. En annan svårighet är Luciatågets sentida koppling till kyrkan, en del 

skolor väljer att ha Lucia i kyrkan, det gör att Luciatåget dras in i den större frågan om den 

konfessionsfria skolan och skolavslutning i kyrkan. Kanske är det så att Lucia är en utdöende 

tradition. Eller så tar det en annan vändning, eftersom Luciafirandet inte har överlevt till nu på 

att vara statiskt, så kanske vi kommer att se fler förändringar framöver. Kärnan har varit att 

någon uppträder på Luciadagen, klädd i vitt, kanske med sång och något att äta - men det runt 

omkring har utvecklats och anpassats. Kanske kommer Luciafirandet att ta nya skepnader och 

former (Strömberg, 2017). 

3.7 Skolavslutningar 

Gatan är af ljumma skurar tvagen, 

Frisk och klar är första junidagen, 

Ferier kommit, skolafslutning sker, 

Sommarfröjd ur unga ögon ler. 
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Eforus och rektor hållit talen 

I den löfutstyrda lärosalen, 

Rundt om kartan syns en grön girland 

Ena jordens folk med fridens band. 

 

Orgeln hörs. Då resa sig de unga, 

Och vi äldre stämma in och sjunga, 

Sjunga: ”barnens liksom fädrens ljud 

Stige upp med fröjd till samme Gud.” 

 

(af Wirsén, 1888, s. 54) 

Så börjar dikten ”Skolafslutning” av C. D. af Wirsén i boken “I lifvets vår” från 1888. Det är 

det äldsta belägget för skolavslutning. Skolavslutningen sker då i kyrkan och af Wirsén 

refererar i dikten till en psalm, nuvarande nr 77, om just denna psalm var vanlig vid 

skolavslutningar går inte att veta säkert men då af Wirsén hänvisar till den kan man anta att så 

var fallet. Även om det äldsta belägget är att en skolavslutning skedde 1888 så tyder en känd 

poets omnämnande av den på att skolavslutningar förmodligen går tillbaka ytterligare några 

årtionden tillbaka i tiden (Aldrin, 2018). 

Omnämnandet av en annan skolavslutning, eller vad vi idag ofta kallar julavslutning, fann 

man i en notis i Svenska Dagbladet år 1897. Notisen informerar om att en skolavslutning 

kommer att äga rum i en kyrka i Nacka 21 december, det står inte vilken skola det handlar 

om, så man kan anta att det är flera skolor som samlas (Aldrin, 2018).  

Undersökningar om musikens påverkan på människor har visat att många av de starkaste 

musikupplevelserna upplevdes i barndomen/ungdomsåren, just skolavslutningar med dess 

tillhörande musik förekom som starka musikupplevelser hos deltagarna. Under 

skolavslutningen uppstår känslor som glädje och förväntan, men också vemod inför avskedet, 

speciellt när man slutar nionde klass i grundskolan. Musiken blir en symbol för 

skolavslutningen och sommarlovet, men också en symbol för hela skoltiden och allt man har 

haft gemensamt med sina klasskompisar (Gabrielsson, 2008). 

3.7.1 Skolavslutningar i kyrkan 

Det har sedan mitten av 1990-talet pågått en debatt om skolavslutningar ska hållas i kyrkan 

eller inte. Det finns nog inget lätt svar på det, åsikterna och argumenten kan ses från flera håll. 

Frågan om att avskaffa skolavslutningar i kyrkan väckte många känslor, “det ska vara som det 

alltid har varit”, “det är tradition”. Traditioner skapar trygghet och gemenskap, att då få höra 

att denna tradition kanske skulle tas bort var upprörande för många (Aldrin, 2018). 

Det är inte konstigt att tveksamheter kring skolavslutningar i kyrkan uppstår. I 1994 års 

läroplan för grundskolan (Lpo94) infördes begreppet “icke-konfessionell”, - undervisningen i 
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skolan ska vara icke-konfessionell. Men det var först 1996 som “problemet” dök upp, då 

politiker i den kommunala skolstyrelsen i Uddevalla beslutade att förbjuda kristna inslag vid 

skolavslutningar. Anledningen var att de menade på att vi lever i ett mångkulturellt samhälle 

där många trosinriktningar finns, eleverna skulle inte tvingas avstå från att delta i de 

obligatoriska skolavslutningarna p.g.a. annan religion eller livsåskådning (Aldrin, 2018). 

Det dröjde ändå till 2005 då Skolverket gav ut riktlinjer för skolavslutningar utifrån Lpo94. I 

dessa riktlinjer konstaterades att skolavslutningar i kyrkan går bra om “tonvikten ligger på 

traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och inte på religiösa inslag”. Dessa 

riktlinjer kom att omarbetas och i 2010 års utgåva definieras vad religiösa inslag innebär: 

“religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse”. Skolavslutningen är 

obligatorisk för eleverna, det är rektorns ansvar att se till att avslutningen är icke-

konfessionell, men vad exakt det innebär är otydligt i riktlinjerna, Skolverket har definierat 

psalmen “Den blomstertid nu kommer” som tradition och inte religion (Aldrin, 2018). 

Det svenska folket är ändå generellt positiva till att ha skolavslutningar i kyrkan. Det har 

gjorts undersökningar av SOM-institutet som alla visar att en klar majoritet (72-78%) av det 

svenska folket tycker att frågan om att förbjuda skolavslutningar i kyrkan är ett dåligt förslag 

(Aldrin, 2017).  

Kanske är det så att skolavslutningar och kyrkan inte alls längre hör ihop, det hörde till det 

samhälle då stat och kyrka var sammanlänkade. Kanske är skolavslutningarnas tid i kyrkan 

förbi, och något nytt mer högtidligt på väg att ta plats? (Aldrin, 2018). Dagens elever som 

bara har haft skolavslutningar på t.ex. skolgården, de vet ju inte något annat, de kan inte 

jämföra med någon skolavslutning i kyrkan och därmed säga att det ena är mer stämningsfullt 

än det andra. De som är äldre har upplevt den stämningsfulla avslutningen i kyrkan, och 

därför är det de som skriker högst i debatten om att hålla kvar skolavslutningen i kyrkan. 

Kanske inte så mycket för själva religionens skull, med sannolikhet inte alls, utan för att det är 

just tradition, "så har det alltid varit”, iallafall under deras egen barndom, och fast de inte är 

barn längre finns det något smärtsamt med att veta att det som de själva upplevde som något 

högtidligt och fint nu är på väg att försvinna.  

 

3.8 Traditioner i skolan 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 

kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 

alla som arbetar där (Skolverket, 2018).          
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Skolans uppdrag är alltså att förmedla värdet av kulturell mångfald och att delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet. Skolan har fått större ansvar, samhället 

förändras och förr hade familjen och religionen stort inflytande, nu har flera av uppgifterna 

hamnat på skolan - som överföring av värderingar, kultur och traditioner (Andersson och 

Thavenius, 1999). 

I kursplanen för musik, under “centralt innehåll”, lyfts det fram att eleven ska ha kunskaper 

om “Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang…” Till dessa 

högtidliga sammanhang skulle Lucia och julsånger kunna tänkas höra till. Även om det 

kanske inte tillhör varje individs högtidliga sammanhang så är det ändå det svenska 

samhällets högtidliga sammanhang. För att skapa gemenskap på skolorna och över olika 

kulturer borde fokus vara på att ha dessa gemensamma högtidliga sammanhang istället för att 

minska på traditionerna. Skolor vill inkludera alla, ingen ska känna sig utanför och ingen ska 

bli kränkt, med det resonemanget blir skolorna osäkra kring skolans traditioner - vad ska vi 

egentligen sjunga på skolavslutningen? Skolorna är rädda för att exkludera vissa kulturer. 

Visst kan det vara så att kulturer kan verka negativt och begränsande, men de kan också vara 

mycket viktiga som den sammanhållande kraften i en gemensam kultur. Det är vår uppgift att 

tillsammans ge konkret innehåll åt den kraften och här har skolan ett stort ansvar. (Andersson 

och Thavenius, 1999).  

3.9 Skolkören 

Att sjunga i kör är att vara del i något större, tillsammans klarar kören att prestera saker som 

de enskilda medlemmarna inte hade klarat av själva. Att sjunga tillsammans i kör gör att 

medlemmarna känner en kollektiv stolthet, men det ger även bekräftelse och ökat 

självförtroende åt individerna (Gabrielsson, 2008).  

Musikämnet i grundskolan har förändrats genom tiderna, under 1800-talet hette ämnet sång 

och målet var att eleverna skulle kunna sjunga bättre under gudstjänsterna. 1955 bytte ämnet 

sång namn till musik. I läroplanen för grundskolan 1962 uppmuntras skolor till att ha en egen 

skolkör (Eriksson, 2011).  

Det är svårt att veta hur många skolor i Sverige som idag har en skolkör. En undersökning 

gjordes i Malmö 2007 som visade att lite mindre än hälften av de tillfrågade 

högstadieskolorna hade en skolkör (Leesment Bergh, 2007).  

Något som verkar vara gemensamt för skolkören genom tiderna är att den är frivillig och till 

för de elever som vill vara med och sjunga. Ofta är det skolkören som står för de musikaliska 

traditionerna på skolan, så som Lucia och att sjunga på avslutningar. Undersökning har gjorts 

om skolkörens påverkan på eleverna som är med och undersökningen visar att kören stärker 

individernas självförtroende, eleverna vågar sjunga ut och ta plats. Dessutom stärker kören 

gruppens sammanhållning. Många elever var med i kören därför att deras vänner var det, men 
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framförallt var eleverna med för att de tyckte att det var roligt att sjunga (Engström och 

Gustafsson, 2007). 

3.10 Sammanfattning av bakgrund 

Riter är en del av mänskligheten och är grunden för att skapa och bevara samhällen. Vår 

förmåga att hela tiden värdera och kategorisera är inprogrammerade i oss av evolutionen. 

Sedan lång tid tillbaka har musik och dans varit viktiga vid riter, men med skriftens intåg så 

har skriften fått det högsta värdet och musik och dans har degraderats till en utsmyckning och 

inte något avgörande. Trots det fortsätter musik och dans att ta plats i rituella företeelser, då 

de är så djupt inrotade i människans natur och bär en rituell kraft (Valkare, 2016).  

Traditioners betydelse för människor är många, men framförallt innebär traditioner trygghet. 

Människor gillar upprepning, vi föredrar sådant som vi känner igen, det ger oss en trygghet. 

Traditioner innebär gemenskap och samhörighet, vi upplever samma sak tillsammans med 

andra. Att vara med i ett sammanhang under en tradition skapar vi-känsla och stärker 

självförtroendet, det stärker alltså både individen men också gruppen som deltar (Allwood, 

2010). 

Människan följer traditioner bl.a. därför att de är rädda att sticka ut från gruppen (samhället). 

Vi vill vara en del av samhället och därför följer vi traditioner, fast det egentligen inte alltid 

har ett avgörande och viktigt värde. (https://nyheter.ki.se/psykologisk-forklaring-till-hur-

traditioner-uppkommer)  

4 Teoretiskt perspektiv 

Jag har valt att använda mig av en hermeneutiskt ansats i min studie. Hermeneutik betyder 

läran om tolkning och handlar just om att tolka och förstå information. Förståelse för något 

grundar sig i vår förförståelse och våra fördomar, hur vi tolkar information är alltså beroende 

av vilken förförståelse vi har. Det finns ingen objektiv verklighet i hermeneutiken utan 

verkligheten består av innebörder som måste tolkas för att kunna förstås. Hermeneutikens 

uppgift är att visa på förståelsens pendling mellan det kända och det okända. Hermeneutikens 

uppgift är också att visa på att en tolkning är just en tolkning och inte något annat. Ett centralt 

begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, eller ibland också kallad den 

hermeneutiska spiralen, vilken visar på tolkningsprocessen och förståelsens dynamik; cirkeln 

illustrerar hur tolkningen växer fram från det att man läser material med en viss förförståelse 

för att sedan ge en större erfarenhet och leda till djupare förståelse, detta sker i en cirkulär 

rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer vilket leder 

till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningar (Segolsson, 2011). En 

hermeneutisk ansats är vanligt i studier där fokus har legat på informanternas upplevelser och 

https://nyheter.ki.se/psykologisk-forklaring-till-hur-traditioner-uppkommer
https://nyheter.ki.se/psykologisk-forklaring-till-hur-traditioner-uppkommer
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där det har getts stort utrymme för deras tankar och funderingar. Det här är anledningen varför 

jag har använt mig av en hermeneutisk ansats. I min studie har jag utfört intervjuer och 

informanterna har delgett sina upplevelser, tankar och funderingar. För varje intervju som jag 

gjorde gav det mig mer förståelse som på så sätt kunde ligga till grund för nästa intervju och 

därmed ge mig en djupare förståelse. När jag har läst igenom och analyserat intervjusvaren 

har jag använt mig av ett hermeneutiskt perspektiv, jag har bearbetat texterna utifrån min 

förförståelse och ju fler intervjusvar jag satte mig in i gav det mig en ökad förståelse. I 

slutanalysen av texterna försökte jag framförallt hitta mönster bland svaren och analyserade 

svaren mer djupgående.  

 

5 Metod 

Med mina intervjuer ville jag ta reda på hur många av de skolor som jag undersöker som har 

musikaliska traditioner, hur många som firar Lucia, och hur många av de intervjuade 

rektorerna som anser att traditioner är viktigt.  

Jag har valt att göra min undersökning med kvantitativa enkäter som intervju. När det handlar 

om att jämföra antal är det att föredra att göra en kvantitativ studie, de kvantitativa 

undersökningarna görs ofta med enkäter (Trost, 2010). Kvantitativa undersökningar innehåller 

oftast korta enkla frågor som därmed också ger enkla svar. Kvalitativa intervjuer innehåller 

färre frågor, men de ger mer djupgående information då frågorna är formade mer öppet. 

Kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än kvantitativa, i kvalitativa intervjuer är 

intresset riktat på den intervjuades åsikter medan i kvantitativa intervjuer är det forskarens 

intressen som är det viktiga – att få svar på sina frågor. När man gör kvalitativa intervjuer 

räcker det som oftast att intervjua tre personer. Att skicka ut enkäter var ett alternativ till min 

undersökning, men då svarsfrekvensen ofta är rätt så låg vid enkätundersökningar valde jag 

att utforma dessa enkätfrågor som intervjuer. Jag var intresserad av att få in så många svar 

som möjligt, därför var kvalitativa intervjuer inte något som passade. Denna kombination av 

enkäter och intervju som jag använde mig av gjorde att jag kunde ställa flera frågor och få 

svar från fler personer.  

De sju första frågorna var enkla ja/nej-frågor, sedan följde fyra frågor där svaret skulle 

graderas på en skala 1-6. Jag valde att använda en skala på 1-6 för att den innehåller färre 

slumpfel än t.ex. en skala på 1-10 (Kylén, 2004). Jag har avslutat intervjun med tre öppna 

frågor, som man använder i kvalitativa intervjuer, för att de ska vara så tillåtande som möjligt 

(Trost, 2010).  
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5.1 Urval 

Jag har valt att ha två grupper av intervjuade, en grupp som består av rektorer yngre än 45 år, 

och den andra gruppen som består av rektorer äldre än 60 år, detta för att se ifall det skiljde 

sig i svaren beroende på ålder. Jag intervjuade tio rektorer på grundskolor i en medelstor stad i 

mellersta Sverige under september och oktober 2019. Alla rektorer arbetade på kommunala 

grundskolor, antingen åk F-6 eller åk 7-9. Att det blev just de här tio rektorerna var 

slumpmässigt, jag hade en lista med kommunens grundskolor och ringde runt, de som jag 

först fick tag på bokade jag intervjutid med. 

5.2 Genomförande av intervju 

Intervjuerna skedde på skolorna i rektorernas rum och de enda som var närvarande var den 

intervjuade och jag själv. Intervjuerna varade i cirka 30 min. Intervjun bestod av 14 frågor, 

fråga 1-7 var enkla ja/nej-frågor, fråga 8-11 var graderingsfrågor där 1 var ”inte viktigt alls” 

och 6 var ”mycket viktigt”. Fråga 12-14 var större, öppna frågor. 

Man kan välja att utföra en intervju med att anteckna svaren eller att spela in intervjun. 

Eftersom jag gjorde en enklare undersökning räckte det med att skriva ner svaren, det blev 

effektivare och jag slapp efterarbetet som en inspelning skulle innebära (Häger, 2001).  

Att skriva sammanställningen av intervjun ska man göra så snart som möjligt då man har 

intervjun i färskt minne (Häger, 2001), har man inte möjlighet att renskriva intervjun med en 

gång är det ändå bra att ha en “loggbok” för att snabbt kunna få ner tankar och reaktioner från 

intervjun (Trost, 2010).   

5.3 Forskningsetik 

Forskning driver utvecklingen framåt och ses som en nödvändighet för samhället. När man 

bedriver forskning så bör man förhålla sig till en etisk codex som Vetenskapsrådet har tagit 

fram. Det finns ett krav, som heter forskningskravet, vilket innebär att forskning ska bedrivas, 

metoder förbättras och att kunskap ska utvecklas och fördjupas. Forskningskravet väger tungt, 

men det måste alltid vägas mot individskyddskravet, som består av fyra allmänna huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen skall delges syftet med 

forskningen och vad den övergripande planen med forskningen är. Samtyckeskravet innebär 

att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet går ut på att ingen obehörig ska få ta del av 

materialet. Nyttjandekravet betyder att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017). 

De intervjuade rektorerna i min studie har alla delgetts individskyddskravet, både första 

gången då jag tog kontakt via telefon och sedan vid själva intervjutillfället.  
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6 Resultat 

Jag kommer nedan att presentera resultaten från intervjuerna. Jag har valt att sammanställa 

svaren inom de olika grupperna av frågor, alltså fråga 1-7 som var enklare frågor, 8-11 som 

var graderingsfrågor och 12-14 som var öppna frågor. När jag analyserade svaren så började 

jag med den ena gruppen av rektorer, jag jämförde, analyserade och sammanställde svaren för 

att sedan använda mig av samma process på den andra rektorsgruppen. När jag sedan hade de 

två analyserna jämförde jag de båda för att hitta likheter och skillnader och gjorde en 

sammanställd analys av de båda svarsgrupperna, det är den sammanställningen som 

presenteras här.  

Fråga 1-7 

1. Har ni en skolkör på er skola? 

2. Firar ni Lucia på skolan? 

3. Har ni gemensam julavslutning på er skola? 

4. Förekommer det musikinslag på julavslutningen? 

5. Har ni gemensam skolavslutning? Om ja, var? 

6. Förekommer det musikinslag på skolavslutningen? 

7. Har ni andra traditioner med musikinslag på skolan? 

Ingen av de tio skolorna hade någon skolkör, men två av skolorna, en ur varje grupp, hade kör 

inför Lucia som då var utlagd som elevens val. Alla tio skolor firade Lucia. Nio av tio skolor 

hade gemensam julavslutning, den skolan som inte hade julavslutning hade inte utrymme 

lokalmässigt för det. Några av skolorna behövde dela upp julavslutningen i två eller tre 

sittningar för att alla skulle kunna få plats. På de nio skolorna som hade julavslutning förekom 

musikinslag. Alla tio skolor hade gemensam skolavslutning, tre stycken skolor var då i kyrkan 

och resten var utomhus i anknytning till skolan eller i idrottshallen. Det förekom musikinslag 

på alla skolavslutningar. Alla skolor hade även någon mer typ av musiktradition på skolan, 

exempelvis talangshower, FN-dagen, skolgårdsfest, storsamling med musik och dans. Svaren 

i de olika rektorsgrupperna är alltså väldigt lika.  

Fråga 8-11 

8. Hur viktigt tycker du att musikämnet är? 

9. Hur viktigt tycker du att det är med musikinslag på avslutningar?  

10. Hur viktigt tycker du att det är att skolorna firar Lucia? 

11. Hur viktigt tycker du att traditioner är för elever? 

På fråga 8 svarade hälften av rektorerna 6 och hälften 5, det var ingen skillnad bland de olika 

grupperna, jag tolkar det som att rektorerna anser att musikämnet är viktigt/mycket viktigt. På 

fråga 9 svarade nio rektorer 6 - att det var mycket viktigt med musik på avslutningar ”Det är 

det som är avslutningen” och ”Jag har svårt att tänka mig en avslutning utan musik” svarade 

två rektorer. En rektor i den äldre gruppen svarade 4 på den frågan, vilket var lite förvånande 
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då den rektorn själv spelade musik på fritiden. På fråga 10 svarade alla i den yngre 

rektorsgruppen 6, i den äldre gruppen svarade tre rektorer 6, en 5 och en 4. På fråga 11 

svarade grupperna liknande, majoriteten svarade 6, en svarade 5 och en 4. Sammantaget så 

tycker majoriteten av rektorer, oavsett ålder, att traditioner är mycket viktigt för elever och att 

det är mycket viktigt att skolorna firar Lucia.   

Fråga 12-14 

12. Tror du att musikaliska traditioner på skolan, som t.ex. Lucia och avslutningar, kan 

påverka eleverna positivt?  

13. Tror du att en skolkör kan påverka eleverna positivt? 

14. Hur tror du att traditionerna kommer att se ut på skolorna om 10-20 år?  

Eftersom det här var öppna frågor och bjöd in till fri tolkning gav det en del olika svar. Den 

första rektorn jag intervjuade hade åsikter om att fråga 12 var för stor, men ingen annan 

kommenterade det. I och med att frågorna var så pass öppna så var det intressant att se vilka 

olika svar jag fick, det lyste även igenom i svaren hos de rektorer som personligen 

uppskattade musik och kultur i stort. Här var det gruppen med de äldre rektorerna som stack 

ut och gav mer analyserande svar. Jag upplevde det som att de tog sig tid att sätta sig in i 

frågorna. De äldre rektorerna reflekterade mer kring de positiva effekterna som musiken har 

på eleverna som personer medan de yngre fokuserade mer på själva undervisningen. I den här 

frågan framkommer det alltså att de olika rektorsgrupperna uppvisar skillnader i sina svar.  

Här är en del vad de äldre rektorerna svarade på fråga 12:   

 

*Musiken inkluderar 

*Gemenskap  

*Sammanhållning  

*Träna sociala förmågor 

*Våga uttrycka sig  

*Ökar vi-känslan, trygghet  

*Öka självkänslan och tron på sig själv  

*Utvecklande  

*Att kunna lyssna på andra  

*Musiken skapar känslor  

 

Den yngre gruppen av rektorer svarade på fråga 12: 

 

*Viktigt med svenska traditioner  

*Musik/rörelse – fysisk inlärning är bra  

*Lugn musik i klassrummen på morgnarna  

*Musik för koncentration och inlärning 

*Själva samlingen är viktigare än musiken  

*Aktiviteter som bryter av mot det vanliga är bra 
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*Sammanhållning 

*Väcka nyfikenhet hos de som lyssnar 

*Alla deltar fast de inte deltar aktivt  

På fråga 13 hänvisade de flesta av de äldre rektorerna till det de svarade på fråga 12. De 

svarade även att det är bra att mötas över årskurserna, skapar bättre självkänsla, utvecklande, 

växer som människa, förenar, skapar vi-känsla, inkluderande. Av de yngre rektorerna var det 

tre stycken som svarade positivt på fråga 13: Det är bra att samlas utan krav, samvaro, hitta 

andra elever att umgås med, bra med vilja och motivation, bidrar till stolthet, mötas över 

årskurserna, positiv påverkan på hjärnan, värdegrundsarbete. De andra två rektorerna hade 

inte så mycket åsikter: svårt att svara, ingen erfarenhet av skolkör, tror att det är svårt att få 

eleverna att välja det – i så fall måste det ligga under skoltid som t.ex. elevens val, skolkören 

borde vara mer cool.  

I fråga 13 skiljer sig alltså svaren mellan rektorerna i de båda grupperna, de äldre ser de 

positiva effekterna på elevernas personliga utveckling medan de tre yngre rektorerna framhöll 

vikten av att göra något lustfyllt utan krav, två av de yngre rektorerna hade inte så mycket 

åsikter. Vad skillnaderna beror på kan man spekulera i, kanske är det så att de äldre rektorerna 

har mer erfarenhet av skola och kultur och därför har sett dess positiva egenskaper på elever, 

eller så är det så att de äldre själva har ett större kulturintresse privat än de yngre och kan 

därmed se de positiva effekterna.  

På fråga 14 svarade båda rektorsgrupperna rätt lika. Det som stack ut var att två stycken från 

den yngre gruppen var mer positiva och trodde att traditionerna kommer att se rätt så lika ut. 

De resterande rektorerna trodde att traditionerna skulle försvinna – men önskade att de inte 

gjorde det. I båda grupperna framkom det att de trodde att det skulle bli mer inslag från andra 

kulturer. I båda grupperna framkommer att de tycker att det är viktigt att bevara de svenska 

traditionerna, även om de får vara föränderliga; ”Det måste finnas modiga rektorer och 

modiga lärare som är trygga i sina värderingar så att de vågar hålla kvar i traditionerna”. I 

båda rektorsgrupperna framkom en vilja att Skolverket skulle vara mer tydliga och stöttande, 

att Skolverket skulle betona vikten av avslutningar och traditioner så att rektorer alltid kan 

hänvisa till det om kritik skulle uppstå.  

6.1 Tematisk analys 
Här nedan presenterar jag resultaten enligt en tematisk analys i fyra olika teman: Lucia, 

avslutningar, traditioner och musikens effekt på eleverna. 

Lucia 

Alla av de tillfrågade skolorna firade Lucia. När jag ställde frågan om de firade Lucia på 

skolan svarade alla rektorer ”ja” utan att tveka. Det gav mig en känsla av att de kanske inte 

heller hade reflekterat kring varför de gjorde det. Men när frågan kom till om de tyckte att det 
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var viktigt att skolorna firade Lucia svarade majoriteten ”viktigt” eller ”mycket viktigt”. 

Endast en av rektorerna svarade ”ganska viktigt”. Jag tolkar hans svar efter hans erfarenheter, 

han hade varit rektor länge och menade på att t.ex. högstadieskolor inte behöver fira Lucia om 

eleverna inte vill, han syftade då till att elever i den åldern kan vara svåra att locka till att vara 

med i ett Lucia-tåg. Samtidigt så berättade samma rektor om Lucia-firande på en 

gymnasieskola där han hade jobbat tidigare, det hade tydligen varit väldigt bra och uppskattat 

och där de elever som var med blev som förebilder för de andra. Kanske är det så att många 

rektorer och lärare tror att de äldre eleverna inte vill vara med i ett Lucia-tåg. Jag har under 

intervjuernas gång förstått att många skolor låter en viss årskurs stå för Luciafirandet, oftast 

de yngre barnen som går i årskurs 2 eller 3. Det här är väl en enkel lösning för skolan, då 

ingen av skolorna hade en skolkör, förutom några som inför Lucia hade en Luciakör på 

elevens val-lektionerna. Det är effektivt tidsmässigt då musikläraren eller klassläraren kan öva 

sångerna på lektionstid. Samtidigt ser jag några negativa punkter med att ordna Lucia på det 

viset. För det första så tvingas alla eleverna i den årskursen att delta, en del tycker kanske inte 

alls att det är roligt och en del tycker kanske att det är väldigt läskigt att sjunga inför publik. 

Dessutom blir kvaliteten inte lika bra om ett visst antal elever blir tvingade till att vara med, 

de är där utan större sångglädje eller särskilt bra sångkvalitet. Samtidigt så exkluderar man de 

elever som gärna hade varit med och sjungit i Lucia-tåget. Att låta en yngre årskurs hålla i 

skolans Luciafirande signalerar till de andra eleverna att det är något som yngre barn ska göra, 

inte äldre. När eleverna sedan byter skola till högstadiet eller gymnasiet kan det vara svårt att 

få elever att vara med i Lucia-tåget – det var då många år sedan de själva gick i ett Lucia-tåg 

och det känns för de väldigt avlägset. Om möjligheten fanns att ha frivillig skolkör för flera 

eller alla årskurser skulle det locka de eleverna som verkligen vill vara med och sjunga, 

oavsett årskurs, och det skulle dessutom bidra till trygghet och bättre kvalitet i och med att 

flera elever säkerligen skulle välja att vara med flera år. Att just arbeta över årskurserna är 

något positivt anser även rektorerna, majoriteten var också positiva till att ha en skolkör, men 

ändå hade ingen skola det. En del av rektorerna framhöll att det måste finnas en engagerad 

musiklärare som vill hålla i en skolkör och menade att det var brist på utbildade musiklärare. 

Det kan nog vara en förklaring och stämma hos en del skolor, men det kan likväl vara 

rektorerna som inte har prioriterat den frågan, hade det funnits intresse från ledningens håll så 

hade det säkert gått att ordna.  

Avslutningar 

Alla av de tillfrågade skolorna hade gemensamma skolavslutningar och nästan alla hade 

gemensamma julavslutningar, endast en skola hade ingen gemensam julavslutning och det var 

p.g.a. brist på lokal där alla får plats. På alla jul- och skolavslutningar förekom det musik, en 

del lät varje klass sjunga en egen sång, en del hade bara allsång och en del lät de som ville 

uppträda få sjunga, på flera av skolorna uppträdde också lärarna. När jag ställde frågan om de 

hade musikinslag på sina avslutningar fick jag nästan känslan av att det var en ”dum” fråga, 

för rektorerna verkade det vara självklart att det skulle vara musik på avslutningarna. Flera 

uppgav att ”avslutningen består nästan bara av musik” och någon svarade ”jag kan inte tänka 

mig en avslutning utan musik”. Alla rektorer tyckte att det var viktigt med musik på 
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avslutningar, med tanke på det så är det intressant att många musiklärare upplever att de inte 

får tid i sin tjänst för utformande av avslutningar – något som diskuteras i Facebookgruppen 

Musiklärarna. Det är självklart att det ska vara musik på avslutningar men hur det ska gå till 

verkar ledningar inte bry sig om. En rektor uttryckte att hon överlämnade allt musikaliskt 

ansvar till musikläraren på avslutningarna, det kan verka positivt – att musikläraren får all 

frihet att bestämma och att rektorn litar på dennes kompetens, men samtidigt kan det också 

vara av ointresse från rektorns håll. Här kan problem kunna uppstå om det inte finns en tydlig 

kommunikation mellan rektorer och musiklärare, om inte musikläraren upplever att ledningen 

tycker att musik på avslutningar är viktigt så kan det leda till att musikläraren ledsnar och inte 

har lust att bidra med musik till avslutningar.  

Traditioner 

En genomgående tråd i alla intervjuer var att rektorerna framhöll att traditioner var viktiga. De 

ansåg att skolan är kulturbärare och har som uppgift att lära elever om högtider och 

traditioner. Att traditioner hade en positiv effekt på elever var de överens om, men här tog 

rektorerna också upp andra interna traditioner på skolan som inte hade med musik och 

högtider att göra och menade på att aktiviteter som bröt mot det vanliga schemat och där 

årskurserna möts är bra för gemenskapen och skapar trygghet och samhörighet. En rektor 

kallade aktiviteter som var schemabrytande för skolans ”glitter” och menade att det är de 

aktiviteterna som eleverna kommer att minnas i framtiden, tyvärr blir möjligheten för skolans 

”glitter” mindre och mindre då Skolverket ställer högre krav på undervisningstid. De 

musikaliska traditionerna påverkade eleverna positivt ansåg rektorerna, det skapade 

samhörighet – både mellan de som uppträdde och hos åskådarna, musiken skapar glädje. 

Rektorerna berättade även att det var tillfällen då elever fick synas och visa sina starka sidor, 

kanske den tysta eleven, eller den stökiga eleven, det var också tillfällen då elever som var 

nyanlända och knappt kunde språket fick ställa sig på en scen och uttrycka sig och på så sätt 

komma in i gemenskapen. På frågan om hur de trodde att traditionerna skulle se ut om 10–20 

år var svaren rätt så lika, även om de yngre rektorerna var något mer positiva och trodde att 

traditionerna skulle se rätt lika ut. Genomgående var att de var rädda för att traditionerna 

skulle försvinna. De framhöll att det är viktigt att lära om och bevara de svenska traditionerna, 

samtidigt påpekade de att traditioner är föränderliga och de trodde att vi i framtiden skulle 

vara mer globala i skolorna och ha inslag från andra kulturer. Även om rektorerna inte la 

någon direkt värdering att det skulle bli mer globala traditioner i framtiden så tolkar jag deras 

svar som att de tror att det kommer att bli så, men de hoppas att det inte blir på det viset. I min 

analys av deras svar, under intervjun och i efterbearbetningen, kan jag ana att de kände att de 

inte kunde vara helt ärliga utan måste ändå i sin roll som rektorer vara politiskt korrekta. 

Betoningen i deras svar var ändå att de hoppades att traditionerna skulle vara kvar och att det 

var viktigt att värna om svenska högtider och traditioner, jag tolkar deras svar som att de 

kanske egentligen inte var så positiva till att andra kulturers traditioner skulle ta större plats i 

skolan i framtiden.  
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Musikens effekt på eleverna 

Det som tydligast skiljer de båda rektorsgrupperna åt är svaren kring musikens påverkan på 

eleverna. De yngre rektorerna lyfte fram musiken som redskap till övriga undervisningen, att 

elever får sitta med sina lurar och lyssna på musik medan de räknar matte för att det är bra för 

koncentrationen, att de spelade lugn musik i klassrummen på morgnarna och att musik 

kombinerat med rörelse är bra för inlärningen. De äldre rektorerna såg musikens påverkan 

mer på elevernas personliga utveckling, att delta i ett musikaliskt sammanhang skapar glädje 

och gemenskap, eleven vågar utmana sig själv genom att göra sig hörd musikaliskt och 

uppträda inför andra och att eleven växer som människa samt ökar sin självkänsla. Jag ser 

denna skillnad i svar som en kombination av mindre erfarenhet av rollen som rektor och 

mindre intresse för musik hos de yngre rektorerna. De yngre rektorerna satte sig heller inte in 

ordentligt i fråga 12 och 13, det var som att frågorna var för svåra för dem. En av de yngre 

rektorerna avvek visserligen från de övriga i gruppen och gav mer utvecklade svar, det visade 

sig att hon var musiklärare i botten, det visar att intresset för musik och kunskapen om den 

gör att de direkt associerar på ett annat sätt i de frågorna än de rektorer som inte har 

musikintresset. Alla äldre hade visserligen inte ett uttalat musikintresse men hos de flesta 

fanns ett stort kulturintresse där de värderade musiken högt, och i deras erfarenhet som lärare 

och rektor genom åren hade de iakttagit den positiva effekt som musiken har på eleverna.  

6.2 Sammanfattning av resultat 

Av resultatet framgår att rektorerna tycker att det är viktigt med traditioner och att skolan bör 

bevara de svenska traditionerna. Samtliga av de tillfrågade rektorerna firar Lucia på sina 

skolor och tycker att skolor bör fortsätta med det. Rektorerna tyckte att musik var en viktig 

del av avslutningen. I båda grupperna framkom det att rektorerna var rädda för att 

traditionerna i skolan skulle försvinna, men att de hoppades att de inte skulle göra det. I båda 

grupperna framkom även en önskan om att Skolverket skulle betona vikten av traditioner så 

att rektorerna hade stöttning uppifrån. Skillnaderna mellan rektorsgrupperna visade sig i de tre 

öppna frågorna, där reflekterade de äldre rektorerna mer om musikens påverkan på eleven, de 

yngre rektorerna var mer kortformulerade och fokuserade mer på musik som hjälpmedel vid 

undervisning och att mötas generellt tillsammans utan musik som inslag. Resultatet från 

undersökningen var både oväntat och väntat. Innan jag började med mina intervjuer trodde jag 

att de yngre rektorerna skulle vara mer ointresserade av musiktraditioner på skolan, att de 

skulle tycka att det inte var något som var särskilt viktigt, men tvärtom så framkom det att de 

yngre rektorerna tyckte att det var väldigt viktigt med traditioner och högtider vilket var en 

positiv överraskning. Mer väntat av resultatet var att de äldre rektorerna tyckte att 

musiktraditioner var viktiga att bevara. På den sista frågan om hur rektorerna trodde att 

traditionerna skulle se ut i framtiden var svaren både väntade och oväntade. De flesta trodde 

att traditionerna skulle förändras och bli mer mångkulturella, vilket var ett väntat svar, men 

samtidigt framkom det att rektorerna hoppades på att det traditionella och högtidliga skulle få 

vara kvar, vilket jag kanske inte helt hade väntat mig.  
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7 Diskussion 

Vad har då rektorer för syn på traditioner? Min undersökning har bestått av intervjuer av 

endast 10 rektorer, det är ett för litet underlag för att kunna veta hur resten av Sveriges 

rektorer tänker. Jag blev ändå positivt överraskad av resultatet som intervjuerna gav, jag 

trodde nog att fler av de yngre rektorerna skulle ha åsikter om att musiktraditioner inte var så 

viktigt. De yngre rektorerna var visserligen inte lika reflekterande kring själva musikens 

påverkan, men alla menade på att traditioner är viktiga att bevara och att det är något som 

skolan bör fortsätta med.  

Mångkultur 

Av resultatet framgår att alla intervjuade rektorer tycker att traditioner är viktigt att bevara 

och att skolan bör fira Lucia och ha skolavslutningar. De flesta svarade att de var rädda för att 

traditionerna skulle försvinna men att de hoppades att de inte skulle göra det. Det framgår av 

analysen att rektorerna tycker att det är skolans uppgift att vara kulturbärare och att det är 

viktigt att skolan förmedlar kunskap om svenska högtider och traditioner vilket stöds av 

Andersson och Thavenius (1999) som också menar på att det är skolans uppgift att ge 

eleverna goda värderingar och kunskap om våra traditioner. I min analys av intervjuerna har 

jag förstått att rektorerna tror att det kommer att finnas fler inslag i skolan från andra kulturers 

traditioner och att de kommer att ta större plats vid t.ex. avslutningar, jag tolkar svaren som så 

att detta är något de egentligen inte vill ska hända men att vi inte kan backa för det. Här kan 

man diskutera kring vad som är rätt eller inte, bör skolor bara se till de svenska traditionerna 

eller ska andra länders traditioner ta plats vid avslutningar? Jag kan tänka mig att det skulle 

bli svårt om man vid avslutningar försökte få med alla kulturer, just av den anledningen att vi 

lever i ett mångkulturellt samhälle så skulle det bli så pass många kulturer att ta hänsyn till 

och risken är stor att någon glöms bort. Jag ställer mig positiv till att lyfta och lära om andra 

kulturers traditioner i skolan, men just avslutningarna bör kanske för enkelhetens skull – och 

för inkluderandets skull innehålla de svenska traditionerna. Om alla som går i skolan får 

uppleva liknande traditioner som Lucia och sjunga jul- och sommarpsalmer så kommer det att 

skapa en samhörighet och igenkänningsfaktor, bara för att man går på en skola där det är 

mångkulturellt bör man inte slopa de sånger som hör till de svenska högtiderna och 

traditionerna – det om något skulle vara exkluderande.  

Traditioner och gemenskap 

Rektorerna kunde se de positiva effekterna som gemensamma aktiviteter, som t.ex. Lucia och 

avslutningar, ger eleverna. I lgr11 står det att skolans uppgift är att ge eleverna medvetenhet 

och delaktighet i det gemensamma kulturarvet (Skolverket, 2018). I och med att skolan har 

detta ansvar så borde Lucia anses tillhöra vår kultur och att det är något som skolan bör 

fortsätta med, men frågan om hur just ett traditionsenligt firande går till är svårare att svara på 

- för traditioner förändras, grunden för traditionens budskap bör vara densamma, men 
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traditionens utförande modifieras (Valkare, 2016). Rektorernas positiva syn på traditioner och 

dess påverkan på elever stämmer väl överens med vad jag har skrivit om tidigare i uppsatsen 

– att traditioner ger människan trygghet, att det ökar självförtroendet och stärker gemenskapen 

(Allwood, 2010). Att ha traditioner i skolan, av olika slag, borde således gynna eleverna, både 

individuellt, kollektivt, för skolmiljön och för framtiden och samhället. Utanförskap hos 

elever kan leda till psykisk ohälsa, om skolan skulle lägga ner mer tid på gemensamma 

aktiviteter, som traditioner, skulle det leda till att fler känner sig delaktiga och känna att de har 

en plats i gemenskapen. Skolans roll är förutom att ge en bra utbildning också att förbereda 

eleverna för ett vuxenliv ute i samhället. Att få eleverna att gå ut grundskolan fördomsfria, 

respektfulla och nyfikna borde enligt mig vara av större vikt än att hetsa fram höga betyg. Jag 

upplever att vi lever i ett samhälle som blir mer och mer individualiserat. Det här tror jag är 

farligt i längden. Vi behöver tänka och arbeta mer tillsammans, som en grupp, istället för att 

hela tiden individualisera. Skolan kan arbeta för att eleverna ska få större förståelse och 

respekt för andra. Att lyssna på andra som framför musik och att uppleva den tillsammans 

med andra kan skapa känslor av gemenskap och stolthet (Allwood, 2010). Bara det enkla att 

sitta tyst och lyssna för att sedan visa uppskattning genom applåder är träning av respekt och 

hur man beter sig i kulturella sammanhang, det här är något som många av oss knappt 

reflekterar över, men det finns behov av träning av detta hos ungdomar. Just respekt för andra 

är något som skolan bör jobba aktivt med, framförallt då samhället drar åt det 

individualiserade hållet. 

Kristna högtider och det sekulära samhället 

Från att ha haft skolavslutningar i kyrkan har fler och fler skolor gått över till att ha 

skolavslutning i skolan. Det började med ett beslut i Uddevalla 1996 (Aldrin, 2018), man var 

rädda för att trampa någon på tårna, som vi ofta är i Sverige - rädd att kränka någon annan. 

Enligt mig så leder denna rädsla för att exkludera och kränka andra till att vi gör just det - 

exkluderar. Låt säga att vi skulle ha kvar skolavslutningar i kyrkan, om debatten i mitten av 

1990-talet hade tagit ett annat håll, där man menade att Sverige ändå i grunden är ett kristet 

land och historiskt har haft en stark koppling med kyrkan, därför har vi av tradition kvar 

skolavslutningar i kyrkan. För oavsett tro, eller icke-tro, så är det en del av kulturhistorien. 

Kanske är det så att om vi hela tiden backar för allt som är religiöst, därför att vi är rädda för 

att kränka någon, så gör vi det religiösa till något konstigt och ovanligt och de som är 

religiösa ses som en konstig minoritet. Kanske är det just därför att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle som vi inte ska backa från det religiösa, för att öka kunskapen och 

respekten för varandras olika livssyn. Hur man än vrider och vänder så finns det alltid någon 

som blir kränkt. Någon som motsätter sig och någon som vägrar delta i skolavslutningen. Det 

är omöjligt att göra alla nöjda. Kanske är det så att det traditionella värdet i att hålla kvar 

skolavslutningen i kyrkan är högre för majoriteten än att slopa den p.g.a. en missnöjd 

minoritet. Om vi nu inte vill exkludera människor, så skulle en skolavslutning i kyrkan likväl 

vara inkluderande - oavsett kulturell bakgrund och tro så samlas vi där, vi är med om samma 

upplevelse och vi sjunger samma sommarpsalmer.  
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Vi lever i ett sekulärt samhälle men firar många kristna högtider. Dessa traditioner är så djupt 

inrotade i oss att vi knappt ifrågasätter dem. Kanske för att värdet i själva traditionen är 

viktigare än vad vi egentligen firar. Julen, Påsken, Midsommar - hur många tänker egentligen 

på Jesus födelse/död och Johannes döparen, snarare är Kalle Anka, julmust, köttbullar, sill, 

potatis, snaps, glögg, julgran, påskägg, blomkransar m.m. och själva umgänget med familj 

och vänner det vi fokuserar på under våra högtider.  

Lokalens betydelse 

Det framkom av mina intervjuer att en skola avstod från gemensam julavslutning p.g.a. 

avsaknad av en lokal där alla får plats. Ingen av de tio skolorna hade heller en naturlig 

mötesplats som t.ex. en aula. Att brist på lokal gör att man avstår från gemensamma 

aktiviteter, samlingar och avslutningar är väldigt tråkigt och jag ställer mig frågande till hur 

många skolor som har det problemet, det skulle kunna vara något för framtida forskning att ta 

reda på. Angående frågan kring skolavslutning i kyrkan eller inte, så har jag förståelse för de 

som inte tycker att skolavslutning hör hemma i kyrkan, och jag förstår de som vill ha 

skolavslutning i kyrkan. Jag har själv varit med om båda varianterna. Som jag skrev i 

inledningen hade min skola alltid skolavslutning i Katarina kyrka, jag minns det som väldigt 

vackra och stämningsfulla avslutningar. De tre åren som jag arbetade som musiklärare på en 

kommunal grundskola hade vi skolavslutning på skolgården. Då jag har erfarenhet av båda 

varianterna kan jag säga att avslutningarna på skolgården inte var ett dugg stämningsfulla. Det 

var kallt och eleverna gnällde, som musiklärare fick man trixa så att inte noterna flög iväg och 

dessutom så hördes det knappt att någon sjöng då ljudet försvann ut i luften. Sista året var det 

så kallt att vi flyttade in i matsalen, inte så högtidligt alls, t.o.m. personalen var 

okoncentrerade och pratade och höll på med annat. Det är egentligen ganska självklart att 

rummet har betydelse, om jag sjunger på en stor scen i ett konserthus eller hemma i 

vardagsrummet – det ger mig, och säkerligen åhörarna, totalt olika känslor. Med den liknelsen 

skulle elevernas ”vardagsrum” kunna vara skolan och ”konserthuset” vara kyrkan, det ger en 

annan känsla, en känsla av vördnad och respekt, av att kliva in i en stor byggnad som har ett 

kulturellt värde och där man kanske nästan aldrig annars är. Vad hände då med min gamla 

skolas vackra avslutningar i Katarina kyrka? Jag fick nyligen veta att kort efter att jag slutat 

nionde klass bytte skolan rektor, denna rektor ville absolut inte ha avslutningar i kyrkan och 

avslutningarna flyttades till en stor sporthall. Det pratades konstant under avslutningarna och 

den högtidliga och respektfulla stämning som funnits i Katarina kyrka var som bortblåst. 

Metoddiskussion 

Jag valde i min studie att använda intervju med enklare frågor som metod. Att göra enkäter 

var en idé från början men svarsfrekvensen är lägre vid enkätundersökningar och risken finns 

att de som får enkäten inte heller tar den på allvar utan kryssar i svar lite på måfå. Jag är nöjd 

över valet av metod och jag anser fortfarande att det var en bra metod för den här typen av 

studie. Däremot finns det vissa nackdelar, saker som gör att studiens resultat inte är 

hundraprocentigt tillförlitligt. I intervjusituationerna med rektorerna försökte jag vara så 
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neutral som möjligt, jag ville ge ett varmt intryck och skapa en situation som rektorerna kände 

sig trygga och bekväma med, jag upplyste de om att deras svar skulle behandlas anonymt och 

att jag önskade att de skulle svara så sanningsenligt som möjligt. Trots det, så är risken stor att 

ingen av rektorerna har besvarat frågorna helt sanningsenligt – men de behöver inte ens vara 

medvetna om det. Människan är en social varelse som läser av de människor som är runt 

omkring, vi vill passa in i gruppen som vi befinner oss i, något som hör ihop med det som 

Valkare (2016) tar upp apropå att människan är en samhällsbyggande varelse som hela tiden 

instinktivt värderar sin omgivning. I det här fallet var det jag som var intervjuaren - en 

musiklärare och student från Musikhögskolan. Även om jag försökte förhålla mig neutralt till 

intervjufrågorna och situationen så går det inte att komma ifrån det fakta att jag uppenbarligen 

har musik som intresse och det är inte svårt för rektorerna att lista ut vad jag själv tycker i 

frågorna. Det skulle vara intressant att läsa resultatet om någon annan hade gjort intervjun – 

någon som inte var musiklärare. Kanske hade svaren blivit annorlunda, graderingsfrågorna 

hade kanske fått färre 5:or och 6:or och svaren hade kanske vinklats åt ett annat håll, kanske 

hade studiens resultat då visat att musiktraditioner inte alls anses vara särskilt viktigt. 

Tidigare forskning 

Det har forskats väldigt lite inom det ämnet som jag har valt att skriva om. Det finns lite 

forskning kring traditioner och riter generellt. Just kombinationen musiktraditioner i 

grundskolan finns inget tidigare skrivet om. Valkare (2016), Allwood (2010) och Hornborg 

(2005) skriver alla om riters och traditioners funktioner och påverkan på människan men de 

har inget fokus på vad just musiken i traditioner gör med oss människor. Jag har i min studie 

lutat mig åt den allmänna grund om riter och traditioner som Valkare (2016), Allwood (2010) 

och Hornborg (2005) skriver om och med den kunskapen kopplat ihop det med musikens 

påverkan på människan och på så sätt kunnat se vad musiktraditioner i grundskolan kan ha för 

effekt på elever. Att musik har betydelse för människan finns många studier om, t.ex. 

Gabrielsson (2008), och om traditioner och riter finns t.ex. ovan nämnda författare, men 

kombinationen om musiktraditioner finns inte sedan tidigare och det särskiljer denna uppsats. 

Fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning är att ta reda på mer om relationen mellan musiklärare och 

rektorer i grundskolan, att undersöka hur deras arbetsförhållande gentemot varandra ser ut, 

om musikläraren t.ex. får stor frihet inför avslutningar, om musikläraren känner stöttning från 

rektorn eller arbetar i motvind eller om det ens finns något samarbete överhuvudtaget och vad 

det har för resultat på undervisningen och musiktraditionerna i skolan. 
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Slutord 

Istället för att skolan ska vara rädd för att exkludera elever och därmed sluta med traditioner 

så borde skolan tvärtom bevara och stärka traditionerna. Eftersom samhörigheten stärks när vi 

firar traditioner tillsammans så är Lucia och skolavslutningar något positivt som skolor bör 

fortsätta med. I skolan samlas elever med olika bakgrunder och kulturer, oavsett hur deras 

traditioner ser ut hemma så förmedlar skolan traditioner där alla elever och all personal är 

delaktiga i. Alla får möjlighet att känna gemenskap. Traditioner ökar individers och gruppers 

självförtroende och skapar en vi-känsla, är inte det om något värdegrundsarbete och något 

positivt för elever och samhället i stort?  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Ålder: 

1. Har ni en skolkör på er skola? 

2. Firar ni Lucia på skolan? 

3. Har ni gemensam julavslutning på er skola? 

4. Förekommer det musikinslag på julavslutningen? 

5. Har ni gemensam skolavslutning? Om ja, var? 

6. Förekommer det musikinslag på skolavslutningen? 

7. Har ni andra traditioner med musikinslag på skolan? 

 

Fråga 8-11 är graderingsfrågor, där 1 är ”inte viktigt alls” och 6 är ”mycket viktigt”. 

8. Hur viktigt tycker du att musikämnet är? 

9. Hur viktigt tycker du att det är med musikinslag på avslutningar?  

10. Hur viktigt tycker du att det är att skolorna firar Lucia? 

11. Hur viktigt tycker du att traditioner är för elever?  

 

12. Tror du att musikaliska traditioner på skolan, som t.ex. Lucia och avslutningar, kan 

påverka eleverna positivt?  

13. Tror du att en skolkör kan påverka eleverna positivt? 

14. Hur tror du att traditionerna kommer att se ut på skolorna om 10-20 år? 
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