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Abstract 
This essay focuses on the survival of older children’s songs, the songs that 

were composed by the end of the 19th century and still sung today. The pur-

pose has been to explore what circumstances and factors may contribute to 

the survival and good health of these old songs, and what makes them still 

well-known today. Childrens songs by the composer Alice Tegnér represent 

older childrens songs in the essay.  

The essay consists of two main parts, the first includes a short biography 

of Alice Tegnér, and discusses some musical aspects of her compositions for 

small children. The other main part contains a discussion of how music in 

the compulsory school may have influenced what songs became known 

throughout the country, and how this may have contributed to formation of a 

canon that is still in existence. The essay discusses how the subject music 

has changed in the schools since public schools were introduced and became 

compulsory in the mid-19th century, until today, and how this may affect 

singing and what is being sung.     
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1 Introduktion 

Som småbarnsmamma i slutet av 1800-talet skrev Alice Tegnér melodier till 

ramsor och verser som fanns i de böcker som hon och de små sönerna Gösta 

och Torsten läste tillsammans. Visorna blev populära bland släkt och vänner, 

och 1892 gav Alice Tegnér ut ett antal av visorna i ett vishäfte med titeln Sjung 

med oss mamma. Det blev sedan ytterligare åtta häften i samma serie, det sista 

av dessa gavs ut 1934. Hennes visor har funnits med i skolsångböcker som 

använts i hela landet i både folkskolan och grundskolan. De finns med i sång-

böcker som ges ut idag och inspelningar med hennes visor görs i nutid.  

Med anledning av att jag nämnde det här uppsatsprojektet för en bekant, 

fick jag höra en historia från hans tid i småskolan i Stockholm på 1960-talet. 

Musikläraren lät klassen sjunga ett potpurri med sånger av Alice Tegnér, som 

de framförde vid en samling i skolan. Läraren tyckte att framförandet blev 

mycket lyckat, och eftersom han hade kontakter vid Sveriges Radio blev re-

sultatet att klassen fick sjunga potpurrit i ett radioprogram. När de var i radi-

ohuset för inspelning fanns där en äldre man som publik som visade sig vara 

Alice Tegnérs son Torsten Tegnér. Han hade fått höra om inspelningen och 

frågat om han kunde få närvara för att få återuppleva visorna som hans 

mamma skrivit. Han berättade för skolbarnen om hur mycket sångstunderna 

med hans mamma betytt för honom och hans bror i deras barndom.  

Längre bort än så är inte 1800-talet.  

1:2 Syfte och frågeställning 

Det finns flera kompositörer och textförfattare vars barnvisor fortfarande 

sjungs efter hundra år, förutom Alice Tegnér till exempel Felix Körling, Ru-

ben Liljefors och Emmy Köhler. Vad får en barnvisa att överleva trots hög 

ålder? 

Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i Alice Tegnér som 

tonsättare av barnvisor undersöka och diskutera olika faktorer som har och har 

haft betydelse för om och hur en barnvisa kan fortleva genom flera generat-

ioner, och fortsätta att sjungas av både barn och vuxna under mer än 100 år. 

Nya barnvisor tillkommer hela tiden, och barnviserepertoaren blir större och 

bredare, men många äldre visor lever trots detta kvar och är fortsatt populära.  
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1:3 Avgränsning 

Fokus i uppsatsen är vad som kan ha bidragit till överlevnad för barnvisor som 

skrevs i slutet av 1800-talet, och som överlevt till idag. Barnvisor av Alice 

Tegnér får i det här sammanhanget vara representanter för äldre barnvisor i 

Sverige. Nya barnvisor har skrivits sedan dess och barnviserepertoaren växer, 

men uppsatsen berör inte nyare repertoar, och inte barnvisor i allmänhet.  

1:4 Forskningsläge 

Vid en sökning i den vetenskapliga litteraturen går det att finna en avhandling 

av Lennart Reimers från 1983 som behandlar Alice Tegnér och hennes barn-

visor.1 Han utgår från tre grundfrågor; ’Hur är visorna beskaffade?’, ’Hur blev 

de sådana?’, och ’Hur uppnådde de sådan spridning?’. I avhandlingen presen-

terar Reimers en förklaringsmodell till varför några visor av Alice Tegnér är 

specifikt populära och kända, och vilka musikaliska drag som är gemensamma 

för dessa. För att avgöra populariteten har Reimers utgått från fyra kriterier; 

återutgivning, upplagestorlek, inspelning på grammofonskivor och personlig 

erfarenhet. Han delar in de totalt 172 visorna i 44 kända och av dem 19 väl-

kända av så gott som alla svenskar. Visorna delar han också in i de som är 

skrivna för små barn (3-6 år), för barn i skolstarten (6-7 år) och för äldre barn 

(8-12 år). Åldersindelningen är mer oklar men bygger på vad han kallar 

”praxis”, det vill säga hur visorna uppfattas och hur de brukar användas. Rei-

mers gör djupgående musikanalyser av visorna, men har undvikit termer som 

är starkt bundna till en traditionell analys av konstmusik, och har delvis upp-

funnit egna begrepp för sin analys. Bland strukturella egenskaper hos de mest 

populära visorna finner han en fallande tendens i melodilinjen, korta sträckor 

utan tonhöjdsförändring, relativt snabba språng uppåt i tonhöjd samt rytmiska 

upprepningar vilka han kallar ”kristaller”. Särskilt hos de 19 mest populära 

visorna finner han den fallande tendensen och förekomst av ”kristaller”. Rei-

mers undersöker också vilka musikaliska influenser som påverkat Alice Teg-

nér i de miljöer hon levde och verkade i; hennes musikaliska bakgrund i barn-

domshemmet, under uppväxten, och i vuxenlivet. Han finner att hon är påver-

kad av den musikaliska nationalromantiken och folkmusiken. Han framhåller 

hennes personliga drivkraft. Han resonerar även kring samhällets förändring; 

industrialismen som gav ökat välstånd och en välbeställd borgarklass, nation-

alismen med dess intresse för folkmusik, och slutligen vad han kallar fa-

milismen med dess betoning av familjen och barnets roll i familjen. Tonvikten 

i hans avhandling är den musikaliska analysen, men han finner att många fak-

torer samverkat till spridningen av Alice Tegnérs visor.  

 
1 Lennart Reimers, Alice Tegnérs barnvisor. Skrifter från Musikvetenskapliga institutionen Gö-
teborg, 8 (Stockholm: Edition Reimers AB, 1983). 
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Reimers avhandling är ett värdefullt utgångsdokument för den här uppsat-

sen, trots en skillnad i fokus och trots att den har 40 år på nacken. 

 

Det har inte gått att finna annan vetenskapligt granskad litteratur som specifikt 

behandlar Alice Tegnér och hennes barnvisor. Det har inte heller gått att finna 

vetenskapligt granskad litteratur om andra kända kompositörer av barnvisor 

verksamma kring förra sekelskiftet, såsom Emmy Köhler, Felix Körling eller 

Ruben Liljefors.  

Det finns dock flera forskningsfält som angränsar till ämnet för den här 

uppsatsen, exempelvis musikpedagogisk forskning, forskning kring barns 

sång och sångröster, samt historisk forskning kring sången i skolan och sången 

i samhället.  

Det går att finna vetenskapliga publikationer som rör musikundervisningen 

i svenska skolan, och som rör olika aspekter av barnvisor som läromedel för 

språkstudier med mera dylikt. En text som är skriven inom forskningsprojektet 

”Välfärdsstat, medier och modernisering” är Boel Lindbergs bok Våra glada 

visor klinga: Skolradions sångstunder som är en representant för forsknings-

fältet utbildningshistoria och folkbildningshistoria, vilket angränsar till och i 

viss mån överlappar fokus för denna uppsats.2  

En avhandling, Så sjöng barnen förr av Märta Netterstad behandlar sång-

böcker och deras textmaterial från 1842 till 1972.3 Avhandlingen analyserar 

textmaterial, men ger även historiska tillbakablickar kring den unisona sången 

i Sverige, och hur sången i skolan utvecklats. 

Musikpedagogisk forskning och musikalisk pedagogik är ett område som 

tangerar vad denna uppsats fokuserar på. Inom dessa områden finns en del 

vetenskapligt material, till exempel en avhandling från Åbo Akademi från 

2011 av Johanna Still, Musikalisk lärandemiljö, Planerade musikaktiviteter 

med småbarn i daghem.4  

Det finns C-uppsatser och examensarbeten som relaterar till mitt ämne att 

ladda ner i fulltext från nätet; från förskollärarprogrammet, från musikveten-

skapliga institutioner och från Musikhögskolan i Stockholm. Dessa texter har 

oftast fokus på musiken som läromedel, inte sällan för andra syften än det rent 

musikaliska, såsom språkinlärning eller för rörelsepedagogik. Även om dessa 

arbeten inte direkt kan användas som bakgrundsmaterial för denna uppsats, 

innehåller de delar av intresse samt användbara referenser. 

 

 
2 Boel Lindberg, Våra glada visor klinga: Skolradions sångstunder, Skrifter om utbildnings-
programmens historia utgivna av Stiftelsen Etermedierna i Sverige, nr 6, (Stockholm: Arkiv; 
Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2002). 
3 Märta Netterstad, Så sjöng barnen förr: textmaterialet i de svenska skolsångböckerna, 1842–
1972, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, nr 15 (Stockholm, Rabén&Sjögren, 
1982). 
4 Johanna Still, Musikalisk lärandemiljö: planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem 
(Åbo: Åbo Akademi, 2011). 
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I den här uppsatsen har jag letat efter faktorer som bidrar till äldre barnvisors 

fortlevnad, och diskuterar visor av Alice Tegnér utgående från olika aspekter 

vilka som kan fogas samman till en intressant helhetsbild. Några djupdyk-

ningar rör bland annat  hur visorna publicerats och hur de spridits via skolan, 

hur skolan och skolämnet musik förändrats genom tiderna, liksom några egen-

skaper hos visorna, musikaliska och andra.  

Såvitt känt finns det inte någon vetenskaplig forskning som specifikt rör 

det område den här uppsatsen vill ge en inblick i. Det vetenskapliga underlaget 

är smalt och begränsat, men i gengäld finns det ett bredare populärvetenskap-

ligt material.  

Genom ett samlat grepp om hur olika typer av faktorer har bidragit till vi-

sornas traderande och fortlevnad kompletterar den här uppsatsen den veten-

skapliga och populärvetenskapliga forskning som finns, och ger upphov till 

nya frågor som förhoppningsvis kan leda till fortsatt intresse för ämnet äldre 

barnvisor. 

1:5 Teori och metod 

Enligt Cook5 måste studium av musik med nödvändighet inkludera olika äm-

nesområden, i och med att musiken är en del av vår vardagliga värld, av kul-

turen och av samhället. Enligt hans tes kan det vara nödvändigt att vid studie 

av musik även röra sig inom ämnesområden som ligger utanför musikveten-

skapen, i och med att det är nödvändigt att förstå musiken utifrån ett större 

sammanhang än vad som är möjligt genom enbart musikanalys.  

För att förstå hur barnvisor kan överleva så länge som 140 år är det intres-

sant med visornas inneboende musikaliska egenskaper, men det är också 

lämpligt att ägna tid åt deras textmässiga egenskaper och att studera sam-

hällets förhållande till barn, och barnvisans utveckling. Under 1800-talet för-

ändrades barnets ställning i samhället, barnets behov framhölls mer än tidi-

gare. Folkbildning var en viktig tidstrend och folkskola och skolplikt infördes 

i landet. Utifrån de perspektiven är det viktigt och intressant att få en insikt i 

betydelsen av detta för publicerande och spridning av barnlitteratur och musik. 

Skolan och musikundervisning i skolan kan förväntas ha betydelse för 

barnvisan, och dess spridning och traderande, inte minst i form av sångböcker. 

Skolsångböcker och andra sångböcker är källor som genom urvalet av sånger 

kan ge en inblick i tidsandan och förutsättningarna för de barnvisor som gavs 

ut i tryck kring förra sekelskiftet. De kan även visa ett sätt för visor att spridas 

runtom i landet, och hur detta kunde ge förutsättningar för att bilda en gemen-

sam sångtradition. Sångböcker från olika tidsepoker är intressanta vad gäller 

urvalet av sånger, och vad gäller Alice Tegnérs barnvisor är det intressant i 

vilken utsträckning hennes visor är representerade i dessa.  

 
5 Nicholas Cook, Music: A very short introduction. (Oxford University Press 1998), s. 125–29.  
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Information om hur barns röster fungerar kan användas för att se hur väl 

Alice Tegnérs visor är lämpade för barns röster, rent fysiologiskt och sångligt, 

och sådan information kan användas för att teoretisera om visors överlevnad 

kan förstås utgående från sådana kriterier.  

Kompositörens privata förhållanden måste med nödvändighet ha stor bety-

delse för de verk som skapas, och på vilket sätt de sprids och bevaras för ef-

tervärlden. Biografiska data är av intresse för att få indikationer på vad den 

enskilda personens personliga förhållanden och personlighet kan ha haft för 

betydelse för det som studeras.  

För att får svar på uppsatsens grundfråga används en kombination av en 

historisk tillbakablick på faktorer som bidragit till barnvisornas ursprung, de-

ras komponerande och hur de spridits och traderats vidare; en översiktlig ana-

lys av visornas melodier och texter; samt studium av hur musikundervisning-

ens ändrade förhållanden i skolorna kan ha påverkat visornas fortlevnad. En 

bieffekt av att söka faktorer som bidrar till att bevara musik, är att det är ofrån-

komligt att spekulera över hur framtiden kan komma att se ut för de gamla 

visorna.  

Några begrepp 

Folkbildning är en viktig grund för uppsatsen, eftersom folkbildning står 

bakom den gemensamma skolan, och skolans utveckling ingår som en viktig 

del av uppsatsen. “Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med 

andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i 

samhället.” står det i regeringens proposition 2013/14:172 Allas kunskap – 

allas bildning, vilket är en definition så god som någon av begreppet folkbild-

ning. Folkbildning i modern mening startade i Sverige på 1800-talet, med in-

rättande av bland annat folkhögskolor, bibliotek, tidskrifter och föreningar. 

Den statliga skolan och skolplikten kan även den ses som ett uttryck för öns-

kan om folkbildning. I 1944-års folkbildningsutredning tillkom begreppet 

”fritt och frivilligt” om folkbildning. År 1991 inrättades Folkbildningsrådet, 

som en följd av en ny folkbildningsförordning.6 Samtida visor blev under 

1800-talet en del av folkbildningen, i och med inrättandet av en folkskola.  

Institution kommer från latinets institutio, inrättning, undervisning, utbild-

ning med mera dylikt, och definieras enligt Nationalencyklopedin som etable-

rad konvention. Skolan är ett exempel på en institution som är reglerad enligt 

lag, men institutioner kan också vara sedvänjor, vanor eller traditioner. In-

stitutionalisering innebär etablering som sedvänja eller tradition.7 Enligt       

Liedman som han citeras av Reese Willén är en institution ”… vare sig det 

gäller äktenskapet, statsmakten eller universiteten … redan i sig en serie idéer 

 
6 Folkbildningsrådet, https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildning/folkbildningens-his-
toria/ [hämtad 6 december 2021] 
7 Tomas Brante, “Institution”, i Nationalencyklopedin, bd 9 (Höganäs: Bra böcker, 1995), s. 
494; "Institution, i Nationalencyklopedins ordbok, bd 2 (Höganäs: Bra Böcker, 1996), s. 60. 

https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildning/folkbildningens-historia/
https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildning/folkbildningens-historia/
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som stelnat i ett regelverk”. Reese Willén skriver att begreppet institution kan 

användas för olika organisationer och liknande inom musiklivet, men kan 

också användas för förändrade beteenden inom musiklivet.8 När vissa sånger 

ingår eller rekommenderas i skolans läroplaner, innebär detta en institutional-

isering av sångerna, och bidrar till bevarande och traderande.  
Tradition kommer av det latinska ordet traditio som betyder överlämnande 

eller det som överlämnas. Enligt Nationalencyklopedin står tradition för det 

sociala arv som fortlever från generation till generation. Ett exempel kan vara 

barnvisor. Tradition kan delas upp i inre och yttre tradition, där den inre står 

för värderingar och synsätt med mera dylikt, och den yttre för beteenden, 

språkbruk och texter, arbetsformer med mera dylikt. En intressant del av trad-

itionen är den institutionella traditionen, med vilket menas struktur för gemen-

skap, rangordning och organisation. De olika typerna av tradition samverkar 

oftast, men när något överlever som enskild tradition kan det ofta bli svårför-

stått, exempelvis ramsor som är obegripliga.9 Richard Moyle uttalar om trad-

ition att ”Tradition becomes a symbol which everybody understands but on 

whose precise meaning few will agree … It is not a contradiction, however, 

to focus on tradition while at the same time acknowledging that, as an abstract 

term, the word may have no sharp or absolute boundaries.”10 En fri uttolkning 

av citatet är: ’Tradition är vad alla känner till, men ingen kan förklara. Detta 

hindrar inte att ordet tradition kan användas som en förklaring till vad alla 

känner till, och varför alla känner till det.’  

Sångtradition är de sånger som förs vidare muntligt eller skriftligt, och som 

sjungs i flera generationer, vilket överensstämmer med de sånger som den här 

uppsatsen fokuserar på. Sångtraditionen är ett tydligt exempel på en yttre trad-

ition, men vilka sånger som förs vidare utgår från en inre tradition, alltså uti-

från vilka värderingar som gäller i samtiden. Ett avbrott i traditionen kan upp-

stå när värderingar förändras, vilket är uttryck för den inre traditionens påver-

kan på den yttre.  

Barnvisan har rötter i en muntlig tradition, som blev skriftlig via litteratur 

för barn. Den muntliga traditionen löper parallellt med folkbildning och in-

stitutionalisering, men påverkas av skeenden som pågår i samhället. Kanske 

återgår barnvisan till att bli en muntlig tradition, men i framtiden till stor del 

förmedlad via media i stället för via personlig kontakt.  

Kanon kommer av det grekiska kanô’n, rak stång, måttstock, regel, med 

mera dylikt. Enligt Nationalencyklopedin står begreppet för texter eller doku-

ment som anses normerande. I modern tid står begreppet inom 

 
8 Anne Reese Willén, I huvudstaden, musiklivets härd Den strukturella omvandlingen av Stock-
holms offentliga konstmusikliv ca 1840-1890 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2014), 
s. 27-29. 
9 Björn Granström, “Tradition”, i Nationalencyklopedin, bd 18 (Höganäs: Bra Böcker, 1995), 
s. 367. 
10 Richard M. Moyle, "Paper Songs and Frozen Assets: Text and Traditions", Musicology Aus-
tralia, 21.1 (1998), s. 28–36 <https://doi.org/10.1080/08145857.1998.10415951> [hämtad 6 
maj 2021]  



 11 

litteraturvetenskapen för det urval av texter och verk som ges ut som nyutgå-

vor och läses i skolor under en viss tidsperiod. Urvalet uppkommer ur de vär-

deringar som gäller i tiden, och förutsätts påverka normer och värderingar.11 

Kanon är ur den aspekten ett värderande begrepp. Inom den klassiska konst-

musiken uttalar exempelvis Newarc och Weber att en kanon bildas via infly-

telserika individer och institutioner, men är även under inflytande av publiken 

och dess val.12  

Vad som i nutid blir till en kanon bygger på många faktorer, vilket är en 

aktuell och pågående diskussion. En kanon utgår ofta från ett idékomplex, 

men kräver stöttning och konsensus av konnässörer, till exempel musikkriti-

ker, institutioner eller andra auktoriteter. I utformandet av en kanon har artister 

och musikkritiker en stor roll, men publiken, politiken och samhällsutveckl-

ingen spelar också in. Inte minst viktigt för att ett verk ska ingå i en kanon är 

att det är uttryck för ett gott hantverk.13 Olika genrer innebär olika typer av 

kanon, samma urvalskriterier gäller inte för komplicerad symfonisk musik 

som för dansband, men vissa gemensamma kriterier gäller oavsett genre; 

bland dessa finns ett gott hantverk, en god estetik och att det handlar om ori-

ginalarbeten. Att musik får en auktoritet som låter den bli en måttstock för 

annan musik, är också uttryck för att den ingår i en kanon.  

I fråga om den genren barnvisor kan begreppet sångkanon till exempel ap-

pliceras på de sånger som sjungs i skolor under en viss tidsperiod. Skolsånger 

som folkbildning innebar dels en institutionalisering av sånger, dels en kano-

nisering via urvalet av sånger. Dessa sånger är dels ett uttryck för vad som 

ingår i läroplaner, men är också ett uttryck för det val som görs av skolperso-

nal, föräldrar och barn. Orsaker till att vissa sånger väljs ut kan vara rent este-

tiska värden, men för äldre sånger kan det även ingå en upplevelse av sångerna 

har ett kulturellt värde som är värt att bevara.  

Enkät och intervju 

En kort enkät till förskolor har använts för att få en indikation på om Alice 

Tegnérs visor sjungs för och tillsammans med små barn idag.  

En enkät är ett enkelt redskap för att få en översikt över en frågeställning. 

Enkäten har många fördelar i och med att den kan ge en snabb återkoppling, 

och den passar bra för okomplicerade frågor. Tidsaspekten är en fördel, i och 

med att den som svarar på enkäten kan göra det vid en tidpunkt som är lämplig, 

och låta det ta den tid som behövs. Nackdelar med enkäter är bortfall i 

 
11 “Kanon”, i Nationalencyklopedin. bd 10 (Höganäs: Bra Böcker, 1993), s. 399. 
12 Cormac Newark och William Weber, "Uses of the Operatic Canon, Introduction Chpts 17, 
18", i The Oxford Handbook of the Operatic Canon (Oxford University Press, 2020) 
<https://www-oxfordhandbooks-com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/oxfordhb 
/9780190224202.001.0001/oxfordhb-9780190224202-part-12> [hämtad 15 October 2021]. 
13 William Weber, “The History of Musical Canon”, i Rethinking music, red. Nicholas Cook 

& Mark Everist, (New York 1999), s. 336–355. 
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svarsfrekvens, och att det bara blir svar på förutbestämda frågor, utan förkla-

ringar eller diskussion. 

I det här fallet var frågeställningen enkel, vilket gjorde att en enkät var 

lämplig. I och med att syftet var att få insikt i om Alice Tegnérs visor överhu-

vudtaget sjungs idag, så räckte det med ett fåtal positiva svar, för att syftet 

skulle uppnås. Om visorna inte alls förekommit bland enkätsvaren, hade det 

varit mer problematiskt och krävt ett mycket större underlag för att försöka 

dra någon sannolik slutsats – det är svårt, kanske omöjligt, att visa att någon-

ting inte finns, men sannolikheten för att något de facto inte finns ökar för 

varje negativ observation, så länge det saknas positiva observationer. 

Till att börja med kontaktades åtta förskolor i Uppsala per telefon till före-

ståndare, de tillfrågades om de var villiga att besvara en kort enkät om sång-

stunder. Förskolorna valdes ut slumpvis från kommunens lista över förskolor, 

bland de slumpvis utvalda ingick både kommunala och fristående förskolor, 

samt en öppen förskola. Vid telefonförfrågan var samtliga tillfrågade försko-

lor positiva till att besvara enkäten, och tyckte att det var intressant med en 

uppsats om barnvisor. Enkätsvaren redovisas anonymt, vilket ingick i de för-

utsättningar som gavs vid förfrågan om deltagande till förskolorna. 

Enkäten innehöll sju frågor. Frågorna handlade om sångstunder, om barn-

gruppens storlek, ålder på barnen, om de använde sig av någon sångbok, hur 

de valde ut sånger. I enkäten ombads förskolan nämna 10 vanliga sånger som 

de brukade sjunga. Enkäten bifogas i bilaga 1.  

I enkäten nämndes inte några specifika visor, och inte heller någon specifik 

kompositör eller visdiktare, detta för att undvika förutfattade meningar vid 

svaret på en fråga om vanliga sånger vid förskolans sångstunder. I en kom-

pletterande fråga som skickades ut i efterhand tillfrågades förskolan om de vid 

sångstunder någon gång sjöng någon av 8 uppräknade visor av Alice Tegnér. 

Den kompletterande frågan bifogas i bilaga 2. De 8 visor som valdes ut till 

den kompletterande frågan valdes dels på grund av att sex av dem förekommer 

i den första publikationen med barnvisor av Alice Tegnér som gavs ut 188214, 

och i övrigt att de hör till dem av Alice Tegnérs visor som har flest träffar på 

Spotify. 

 

En intervju med en artist som har ett stort verksamhetsfält tillsammans med 

barn, redovisas. Intervjun ger ytterligare en bild av sångstunder för små barn, 

och av vilka visor som sjungs.  

För att delta i intervjun tillfrågades Anna-Karin Nytell Oldeberg (Ako), 

som är en frilansande artist och sångerska, med bas i Uppsala, med ett stort 

verksamhetsfält. Ako blev tillfrågad därför att hon har en gedigen erfarenhet 

av sångstunder med barn i förskoleåldern. Under 12 års tid har hon varit en-

gagerad av Uppsala kommun för att leda sångstunder för barn och deras för-

äldrar på biblioteken i Uppsala, I snitt har det handlat om 50 sådana 

 
14 Alice Tegnér, Sjung med oss mamma, 18 små visor utgifna af A.T., med förord af LEA, häfte 
1, (Stockholm: Fr. Skoglunds förlag, 1892). 
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sångstunder per år. Ako informerades om syftet med intervjun, och fick god-

känna hur den redovisats i uppsatsen, innan uppsatsen blev offentlig.  

För att få så mycket information som möjligt var det lämpligt att låta inter-

vjun vara semistrukturerad, det vill säga att ha med några faktafrågor, men i 

övrigt låta intervjun utveckla sig spontant. Informanten fick då tillfällen att 

styra samtalet, vilket ledde till insikter och följdfrågor. De faktafrågor som 

användes i intervjun motsvarade de frågor som ställdes i enkäten; om vanliga 

visor, samt en specifik fråga om visor av Alice Tegnér. Intervjun dokumente-

rade via anteckningar under intervjuns gång.  

 

Den enkät från förskolor och den intervju som redovisas kan ge visst stöd för 

teorier om hur Alice Tegnérs barnvisor används idag, men materialet är litet, 

och kan endast redovisas och användas som det kunskapsfragment det är, för-

utom att ge indikation på att och hur visorna används idag. 

1:6 Källor och litteratur 

Mängden vetenskaplig litteratur som behandlar Alice Tegnér och hennes barn-

visor är mycket begränsad, därför har olika former av källor plats i det bak-

grundsmaterial som använts vid författandet av den här uppsatsen. Bland käl-

lor kan nämnas populärvetenskapliga radioprogram, streamingtjänster, sång-

böcker, skolsångböcker och skolans läroplaner. Den vetenskapliga och popu-

lärvetenskapliga litteratur som finns, kombinerad med olika typer av källor, 

används för att ge en överblick över ämnet, och ge svar på uppsatsens grund-

frågor.  

Barnvisans historia 

För att följa utvecklingen av barnvisan i Sverige finns material som handlar 

om tidsströmningar och om samhällsutvecklingen genom seklerna. Den histo-

riska tillbakablicken ger en glimt av barnets och barnvisans ställning under 

olika tidsepoker, och ger tillsammans med det biografiska materialet en insikt 

i vilka förhållanden som gällde för kompositörer, inte minst kvinnliga kom-

positörer, vid den tid när Alice Tegnér verkade.  

Biografiskt material 

Biografiskt material om Alice Tegnér, om hennes liv, hennes musikaliska 

verk, och hur hennes omvärld såg ut finns bland annat i några biografiska verk 

av populärvetenskaplig art. Artiklar om henne och hennes verk finns på webb-

platserna för Levande Musikarv och Musikverket. I Sveriges Radios dokumen-

tärserie om svenska tonsättarinnor i ett manligt musikliv finns en serie om sex 
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program om Alice Tegnér av Christina Tobeck.15 Det finns även ett program 

om Alice Tegnér i Klassiska Podden, Sveriges Radio.16  

Mycket av det biografiska material som skrivits om Alice Tegnér är inte 

vetenskaplig litteratur i strikt mening, i och med att det inte varit föremål för 

en kritisk kvalitetsgranskning inom det vetenskapliga fältet. Att det biogra-

fiska materialet inte är granskat av akademin behöver dock inte betyda att 

dessa källor har låg tillförlitlighet, flera är skapade av personer med veten-

skaplig förankring liksom av personer med stor kunskap inom olika special-

områden. Christina Tobeck som gjort dokumentärserien om Alice Tegnér i 

Sveriges Radio är disputerad i musikvetenskap och har i flera radiodokumen-

tärer ägnat sig specifikt åt kvinnliga tonsättare. En artikel om Alice Tegnér i 

Levande Musikarv är skriven av Anders Edling, även han disputerad fors-

kare.17 Kajsa Paulsson som skrivit en artikel om Alice Tegnér för Musikverket 

är också hon disputerad i musikvetenskap.18 I den populärvetenskapliga bok 

om Alice Tegnér som gavs ut av Alice Tegnérsällskapet år 201419 ingår artik-

lar av musikvetare liksom av professionella musiker och andra med stora in-

sikter och kompetens inom sina specialområden. Dessa exempel, bland flera, 

visar att mycket av det material som finns skrivet om Alice Tegnér och hennes 

musik, är skrivet av personer som är forskare med vana att kritiskt fakta-

granska källmaterial, respektive som har gedigen bakgrundskunskap inom 

sina kunskapsområden och kompetenser. 

Vid användande av populärt skrivna texter och annat populärvetenskapligt 

material ingår det att faktagranska och gå tillbaka och se vilket källmaterial 

som använts, och även att gå tillbaka till ursprungsmaterialet när det är möj-

ligt. Vad gäller biografiska data om Alice Tegnér finns uppgifter som är kon-

trollerbara via tryckta källor från hennes egen tid, och via hennes egna brev 

och anteckningar, det går även att söka bekräftelse i material som de facto är 

vetenskapligt granskat.  

Sången i skolan 

Musikundervisning och sång i skola och förskola kan vara en väg för visor 

och sånger att bli en del av en långlivad sångtradition.  

Läroplaner är en grupp viktiga källor för att studera hur undervisning i 

olika ämnen utvecklas genom tid.20 Hur läroplaner för förskola och folkskola 

 
15 Christina Tobeck, Hela Sveriges vismamma, del 1-6, 2014 https://sverigesra-
dio.se/grupp/21429 [hämtad 12 mars 2021]. 
16 Camilla Lundberg och Carl Tofft, ”Alice Tegnér”, Klassiska Podden P2, Stockholm, 2017, 
<https://sverigesradio.se/avsnitt//alice-tegner> [hämtad 23 mars 2021]. 
17 Anders Edling, ”Alice Tegnér”, Levande musikarv 2014,  
<https://www.levandemusikarv.se/tonsattare/tegner-alice/> [hämtad 17 april 2021].  
18 Kajsa Paulson, "Barnvisans förnyare" (Musikverket, 2014)  
<https://musikverket.se/artikel/barnvisans-fornyare> [hämtad 7 December 2020]. 
19 Alice Tegnér: Musikskapare, red. Gudrun Tegnér, (Göteborg: Alice Tegnér Sällskapet; Bo 
Ejeby Förlag, 2014). 
20 ”Läroplaner”, (Skolverket, 2019) <https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-
o/laroplaner> [hämtad 14 augusti 2021]. 

https://sverigesradio.se/grupp/21429
https://sverigesradio.se/grupp/21429
https://sverigesradio.se/avsnitt/alice-tegner


 15 

och grundskola förändrats vad gäller riktlinjer för musik- och sångundervis-

ning i skolan, visar hur sånger använts och används i skola och förskola, och 

vilken del de har i undervisningen. Det undervisningsmaterial som använts 

och används berättar om sångernas fortlevnad, och ger indikationer på hur 

sången kan komma att utvecklas i framtiden.  

Information om hur utbildningen av förskolelärare, folkskollärare, klasslä-

rare och ämneslärare har sett ut och utvecklats, har betydelse för vilken musik 

som förekommer i undervisningen. Sådana data kan ge fingervisningar om hur 

sångtraditionen förvaltats och förvaltas inom skolan, och även om vad som 

kan förutspås för framtiden.  

 

De sätt att utforska barnvisans ställning i förskola och skola som nämns ovan 

kan ge en bild av utvecklingen för barnvisan, men är fingervisningar som 

måste tolkas med försiktighet. Läroplaner och kursplaner för lärarutbildning 

är dokument som ger riktlinjer, men det är ytterligare steg från dessa till kun-

skap om hur undervisningen bedrivs i praktiken. 

Sång, sångböcker, skolsångböcker och inspelat material 

Material som beskriver hur små barn sjunger, deras röstomfång och vad som 

krävs av musiken för att den ska vara lämpad för barns röster och förmågor 

är betydelsefullt som en del av en musikalisk analys av barnvisor. Kunskap 

om barns röster finns beskrivet i olika vetenskapliga artiklar och bokverk, 

läroböcker, debattartiklar eller populärvetenskapliga artiklar, till exempel 

skrifter av Gunnel Fagius, bland andra Barn och sång, om rösterna, sång-

erna och vägen dit.21 

 

Barnvisor skrivna av Alice Tegnér finns tryckta i många skolsångböcker, 

visböcker och andra publikationer från 1892 då hennes första sånghäfte i se-

rien Sjung med oss mamma gavs ut. Sångböckerna ger not- och textmaterial 

som underlag för att studera visornas texter och att göra musikaliska ana-

lyser. Förutom i tryckt material finns hennes visor utgivna i många olika in-

spelningar på vinyl och cd, och går att hitta på många streamingtjänster, ex-

empelvis Spotify, YouTube, SR-Play.  

Från det notmaterialet som finns att tillgå går det att undersöka musikaliska 

drag som förekommer i Alice Tegnérs visor, och melodi och text i kombinat-

ion, och även bild. Material som ger insikt i tidsanda och samhällsutveckling 

finns i form av vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, och går 

även att finna i det biografiska material som nämnts ovan liksom i visorna 

själva. Det finns även texter från Alice Tegnérs samtid, som ger en bild av 

tidsandan. Uttolkningen av detta material för att få en bild av tidsandan blir av 

nödvändighet hermeneutisk. En musikalisk analys av visorna blir mer hand-

fast, men även här finns utrymme för hermeneutiska tolkningar. Urvalet av 

 
21 Gunnel Fagius, Barn och sång om rösten, sångerna och vägen dit (Lund: Studentlitteratur, 
2007). 
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visor för analys, och sättet att närma sig text- och notmaterialet är selektivt. 

Materialet ger inte en heltäckande bild, dels eftersom inte hela Alice Tegnérs 

produktion analyseras, dels genom sättet på vilket analysen sker.   

1:7 Disposition 

Uppsatsen innehåller två huvuddelar. Den ena fokuserar på Alice Tegnér, och 

hennes barnvisor, och den andra på musiken i folkskola, grundskola och för-

skola.  

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som rör människans barndom, och hur 

barndomen och barnets roll förändrades inför och under den tid då Alice Teg-

nér levde och verkade. Barnvisans historia och äldre barnvisor berörs i korthet. 

 

Den huvuddel av uppsatsen som fokuserar på Alice Tegnér och hennes barn-

visor börjar med en kort biografi, hennes uppväxt, hennes komponerande och 

hennes arbete för att föra fram den unisona sången och för att ge barn tillgång 

till musik.  

Detta följs av ett avsnitt som behandlar text och musik i hennes visor. Från 

det notmaterial som har valts ut går det att belysa vissa musikaliska drag som 

är genomgående i visorna och vad som är utmärkande för hennes sätt att be-

handla melodi och text i kombination.  

Sedan följer ett avsnitt som diskuterar hur och att hennes barnvisor sjungs 

och lyssnas på idag, och som ger information om några olika förekomster av 

visorna.  

 

Den andra huvuddelen behandlar musiken i folkskola, grundskola och för-

skola, och diskuterar hur detta kan ha påverkat vilka visor som blivit kända 

och populära och traderats vidare. 

Ett första avsnitt beskriver hur musikundervisningen förändrats i skolan, i 

detta avsnitt beskrivs hur läroplaner har förändrat musikundervisningen, både 

till innehåll och omfång.  

Nästa avsnitt berör i korthet vilka krav som funnits och finns på lärare i 

folkskola, grundskola och förskola, vad gäller deras utbildning i musik. Skill-

naden på barns och vuxnas sångröster berörs i korthet. 

Ett påföljande avsnitt behandlar sångböcker och skolsångböcker, samt 

skolradions sångstunder och dess repertoar, och diskuterar några aspekter på 

hur detta kan ha påverkat vår musiktradition. 

  

En avslutande del av uppsatsen innehåller en diskussion som leder fram till 

insikter om hur barnvisor har traderats, hur sången och barnvisans roll föränd-

rats, vad som kan ge en barnvisa en lång livstid, och vad som gällt och gäller 

för Alice Tegnérs visor. Avslutningsvis förs några tankar fram om framtiden 

för dagens hundraåriga barnvisor.  
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2 Barnet och barnvisans äldre historia 

För att få ett perspektiv på barnvisans traderande och fortlevnad är det av in-

tresse att i korthet beröra hur synen på barndomen förändrats genom tiderna, 

och inte minst den omvälvning i synen på barndomen som inträffade under 

1800-talet. Avsnittet innehåller även några korta ord om barnvisans tidiga 

historia och om tradition av äldre rim, ramsor och visor.  

2:1 Synen på barn 

Förenta Nationernas barnkonvention antogs den 20 november 1989. Unikt var 

att alla medlemsstater röstade för konventionen. Idag är konventionen ratici-

ferad av alla utom två av 194 medlemsstater. Enligt konventionen är vi barn 

från det att vi föds till dess att vi fyller 18 år. Konventionen innehåller i artik-

larna 2, 3, 6 och 12 fyra grundpelare som säger att 

- alla barn har lika värde och rättigheter;  

- i alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa beaktas;  

- varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling, inte bara fysisk utveckl-

ing utan även andlig, moralisk, psykisk och social utveckling;  

- barnet har rätt att själv uttrycka åsikter och få dem beaktade.22  

 

Men barndomen har inte alltid varit så tydligt definierad, och barnet har inte 

alltid haft existensberättigande som individ. Till exempel skriver Aristoteles 

(384 - 322 f.Kr) om barndomen att ”barnets inbyggda ändamål är att bli vuxet, 

dessförinnan existerar det endast som en möjlighet”.23 

 

När kejsar Konstantin (272/3 - 337 e.Kr) anslöt sig till kristendomen, med-

förde detta i förlängningen att kristendomen blev den religiösa grundvalen i 

Europa.24 Kristendom blev med tiden statsreligion i de flesta europeiska stater, 

så också i Sverige. Men trots att kristendomen med Jesu ord säger ”Låten 

 
22 Barnombudsmannen, "Barnkonventionen"  
<https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/> [hämtad 23 
September 2021]. 
23 Barbro Holmdal, Tusen år i det svenska barnets historia, (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 
18. 
24 Mats Cullhed, “Konstantin”, Nationalencyklopedin, bd 11, (Höganäs: Bra Böcker, 1996), s. 
267. 
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barnen komma till mig, ty de hör himmelriket till” saknade spädbarnet själ 

enligt den kristna teologin ännu i många hundra år efter det att kristendomen 

antagits som statsreligion i europeiska stater. När barnet väl tillerkändes att ha 

en själ, var barnet inte desto mindre avlat i synd. Den medfödda arvsynden 

måste tas ur barnet, genom aga och bestraffningar när barnet inte gjorde som 

tillsagt eller förväntat, och även i förebyggande syfte, redan innan barnet hun-

nit ställa till med något.25  

 

Människor har genom historien ofta levt under hårda förhållanden, och fått 

kämpa i tider av missväxt, undernäring, sjukdom och krig. De flesta i mänsk-

lighetens historia föddes in i en ofri värld, med livsvillkor som var svåra, och 

för många omöjliga att förändra. Men den inneboende driften att skydda sin 

avkomma har alltid funnits, och människans behov av sammanhang och ge-

menskap har alltid funnits både inom och utom familjen. Det har alltid funnits 

barn som varit del av en gemenskap med glädjeämnen och sorger, och som 

älskats och vårdats av sin omgivning.  

Men i Europa, liksom i övriga världen, kunde barn som var oönskade eller 

barn som familjen inte klarade av att ge mat, vanvårdas till döds eller om-

komma genom mer eller mindre tydligt arrangerade olyckshändelser. Samti-

digt var barnet en viktig arbetskraft för familjen, både i bondesamhället och 

för de familjer som flyttade in till städerna.  

Under 1700-talet börjar barnet i högre grad tillåtas vara barn och inte an-

tingen vara en minivuxen eller en själlös varelse som måste fostras till att bli 

en människa. Från 1800-talet och framåt blir barnaga mer sällsynt. Barnarbete 

förekom dock långt fram i tiden, år 1875 var mer än 5% av Sveriges arbetare 

mindre än 14 år gamla, men i och med att folkskolan infördes i Sverige år 

1842, och att skolgången med tiden blev obligatorisk och blev längre, blev 

även barndomen längre.26 

 

En viktig rörelse som sannolikt bidrog till att förändra synen på barnet, och att 

förändra barnets villkor, var romantiken och dess påverkan på människors tan-

kevärld vilket i sin tur påverkade konst, litteratur och musik. Enligt romanti-

kens synsätt är barnet oförstört och oskyldigt, och att se världen med barnets 

oförstörda blick blir ett ideal. Ett uttryck för detta är exempelvis H.C. Ander-

sens historia ”Kejsarens nya kläder”, skriven 1837. Ytterligare ett exempel av 

flera på hur barnet blir mer närvarande i konsten är Robert Schumanns piano-

stycken ”Kinderszenen” från 1836. Att framställa barn som sanningssägare, 

som de som i sin oskyldiga klokhet ser världen för vad den är, liksom att låta 

barnet bli mottagare eller föremål för diktning och komponerande är något 

 
25 Erna M Johansen, “Barnet blir barn, om barnuppfostran och discipline”, i Barnet blir barn: 
en antologi om barndomens historia , red. Claus Clausen, (Stockholm: Barrikaden, 1983), s.30-
31. 
26 Holmdal 2000, s. 15-30, 63-68, 78-80; Johansen, 1983, s. 26-35. 
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som följer med romantikens ideologi. Andra senare exempel på detta är De-

bussys verk ”Childrens corner” från 1908 eller Rudyard Kiplings Just-so sto-

ries från 1906.27  

Väsentligt enligt romantikens synsätt är att barnet förs fram som oskyldigt, 

arvssynden är ersatt av oskuld och möjlighet till utveckling. Barnet med sin 

naivitet har egenskaper som är åtråvärda och värdefulla, och som den vuxne 

till delar kan avundas. Barnet får en vikt som det inte haft tidigare. 

 

Från 1800-talets slut och 1900-talets början börjar barnets egna behov föras 

fram tydligare, och finnas som en grund för uppfostran. En viktig debattbok 

som fick stort genomslag i Sverige, och som hade påverkan långt utanför Sve-

riges gränser, var Ellen Keys Barnets århundrade som kom ut 1900 och blev 

översatt till 26 språk. Ellen Key förde fram vikten av fri lek, och varnade för 

alltför många ”måsten” i uppfostran. Ett ledord var ”skönhet för alla”, ef-

tersom hon ansåg att estetisk skönhet, i dess olika former, hade ett moraliskt 

värde. Boken påverkade debatten om uppfostran och utbildning och bidrog till 

att ge barndomen ett nytt utrymme i människans liv, och bli föremål för in-

tresse och hänsyn som inte funnits tidigare.28  

2:2 Tidiga rim, ramsor och sånger 

Barnen har i alla tider funnits med som en del av vardag och fest och även fått 

vara med ta del av tidens rim, ramsor och visor, de som sjöngs eller talades 

vid arbetet, vid högtidligheter eller som nöje och tidsfördriv.  

Tidiga rim, ramsor och sånger för barn vet vi mycket lite om med säkerhet, 

eftersom uppteckningar är av sent datum. Under romantiken, från andra hälf-

ten av 1800-talet, när barndomen blev ett begrepp att räkna med, började det 

skapas litteratur och musik speciellt riktad till barn. Vid den tiden uppstod 

även intresse för att dokumentera äldre folkliga rim och ramsor.29 Det ’folk-

liga’ stod för det ’naturliga’ vilket var ett av romantikens ideal.30 

Även om det inte finns skriftliga belägg för visor, rim och ramsor specifikt 

gjorda för eller till barn förrän under de senaste seklerna, så finns det belägg 

för att sånger, rim och ramsor under långa tider har använts som minnesstöd, 

som hjälp i arbetet för att hålla en rytm, eller för att ge order i form av väx-

elsång. Sådana skriftliga belägg finns från 1400-talet, och fler nedteckningar 

 
27 Leonard B. Meyer, Style and Music: Theory, History, and Ideology, (University of Chicago 
Press, 1996), s. 173-6. 
28 Ellen Key, Barnets århundrade [1900], (Stockholm; Borgholm: Bildningsförlaget, 2000). 
29 Lars Furuland, "Inledning" till Svenska visor och barnrim - Samlade och ordnade av Johan 
Nordlander (Bok och bild, 1971), s. XIII-XIX. 
30 Meyer 1996, s. 176. 
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går att hitta ju längre fram i tiden man söker.31 I äldre tider arbetade barn till-

sammans med vuxna, både i och utanför hemmet, och tog del av de vuxnas 

ramsor och arbetsvisor, och omformade dem sannolikt till barns språk i de fall 

de innehöll ord som var oförståeliga eller ord som barnen inte uppfattade. I 

många fall kan också kyrkligt latin, eller profana sånger på utländska språk, 

ha förändrats genom åren och via muntlig tradition blivit till ramsor med rytm 

och spännande allitterationer och rim, men utan språklig betydelse. Säkert har 

också arbetsvisor med lugn rytm eller vilsam melodi använts för att lugna eller 

söva barn, och då fått nya ord som passat för ändamålet.32 I förordet till sin 

samling av barnvisor, rim och ramsor skriver Johan Nordlander (1886) att det 

är tydligt att ursprunget till många visor ligger långt bak i tiden, vilket visas 

av den stora överensstämmelsen mellan visor från Skandinavien, Tyskland 

och även England.33 

 

Om melodierna till de äldre rimmen, ramsorna och visorna vet vi ännu mindre 

än om texterna, eftersom de allra flesta av de tidiga uppteckningar som finns 

bevarade enbart innehåller texter. Genom senare nedteckningar av visor som 

traderats i muntlig tradition framkommer att i många fall har ett fåtal melodier 

eller melodityper använts till många olika texter, ett exempel på detta är ”Fis-

keskärsmelodin”.34 Fiskeskärsmelodin återkommer i bearbetad form i olika vi-

sor, och till exempel har Alice Tegnér utgått från den i sin visa ”Lilla Lasse”.  

 

 

Fiskeskärsmelodin i ”Ro, ro till fiskeskär”35 

 
31 Bengt R Jonsson, Kom följs med mej på sjöen ut, till den svenska sjömansvisans historia, 
(Stockholm: Svenskt Visarkiv, Stockholm, 1976), s. 85-87 
32 Finn Zetterholm, Barnvisan i Sverige (Strockholm: Proprius förlag, 1969), s. 13-17. 
33 Johan Nordlander, Svenska barnvisor och barnrim - Samlade och ordnade av Johan Nord-
lander [1886], Facsimileutgåva, red. Lars Furuland (Bok och bild, 1971), s. 3-8.  
34 Lilla sångboken visor och sånglekar för barn i förskoleåldern och under de första skolåren, 
red. Bertil Hallin, Sverker Svensson, Håkan Lundström och Åke Arenhill, (Malmö: Liber 
Läromedel, 1986), s. 104. 
35 Susanne Rosenberg, "Visgenrer", ur Med blåton & krus (Udda toner)  
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Fiskeskärsmelodin i Alice Tegnérs ”Lilla Lasse”36 

 

 

 

<http://www.uddatoner.com/blatoner/blatonerochkrus/visgenrer.html|> [hämtad 9 september 
2021]. 
36 Tegnér, 1892, s. 8. 
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3 Alice Tegnér och hennes visor 

3:1 Alice Tegnér, en kort biografi 

Den 12:e mars 1864 föddes Alice Charlotte Sandström i Karlshamn i Blek-

inge. (I avsnittet kommer hon dock att fortsätta att kallas vid sitt namn som 

gift.) Hennes förnamn uttalades Alice [Alis], med betoning på andra stavelsen, 

i familjen och bland vänner kallades hon Lisa. Familjen bestod av pappa Edu-

ard, sjökapten, mamma Sofie, storasyster Nanna och två småbröder, Eduard 

och John.37  

Alice Tegnér var sin pappas favorit och pappa Eduard som gärna ägnade 

sig åt musik spelade och sjöng mycket med sin lilla dotter som redan som liten 

visade sig ha absolut gehör, minne för melodier och förmåga att ta ut dem på 

pianot. Hon gjorde egna kompositioner, ”finn-oppar”, som hon spelade i fa-

miljen. Hon tog pianolektioner och med familjen fick hon gå på konserter och 

andra musikhändelser i Karlshamn. Hon var också själv pianist vid konserter 

som anordnades av Karlshamns musikaliska sällskap.38 

Skolgång och uppväxt 

Skolan gick bra, och hon använde gärna musiken som hjälp vid läxläsning 

och skoluppgifter, och sjöng och spelade läxorna vid pianot. Hennes dröm 

var att få en riktig utbildning i musik vid Musikaliska Akademien i Stock-

holm. Akademien öppnades för kvinnliga elever 1856, men ekonomiska om-

ständigheter satte stopp för studier där. Framför allt blev familjens ekono-

miska förhållanden drastiskt förändrade när fadern omkom till sjöss när 

Alice Tegnér just fyllt femton. Hon fick söka till det mer matnyttiga Lärarin-

neseminariet i Stockholm, där hon blev antagen utan problem. I Stockholm 

bodde hon hos sin äldre syster Nanna som gift sig samma år med bokförläg-

gare Fredrik Skoglund.39 

På lärarinneseminariet var hon kurskamrat med bland andra Anna Maria 

Roos och Elsa Beskow, som hon senare skulle komma att samarbeta med. 

Selma Lagerlöf och Gurli Linder var andra kurskamrater, och namn som Ellen 

 
37 Reimers 1983, s. 149. 
38 Paulson 2014; Christina Tobeck, "Finn-oppar och annan musik hemma i Karlshamn", Hela 
Sveriges Vismamma, del 1, 2014, <https://sverigesradio.se/grupp/21429> [hämtad 12 mars 
2021]. 
39 Paulson 2014; Christina Tobeck, "Jag antagen seminarist", Hela Sveriges Vismamma, del 2, 
2014, <https://sverigesradio.se/grupp/21429> [hämtad 12 mars 2021]. 
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Key och Anna Whitlock förekom, vilka var viktiga förgrundsfigurer inom 

barnkultur, pedagogik och inom kvinnorörelsen. Förste sånglärarinna vid se-

minariet var Elfrida André som när hon slutade sitt arbete vid seminariet flyt-

tade till Göteborg och blev Sveriges första kvinnliga organist.40  

Examen och äktenskap 

Alice Tegnér blev under seminarietiden i Stockholm antagen som pianoelev 

hos Ludvig Norman, som var pianist och tonsättare och dirigent för hovkapel-

let.41 Hon utnyttjade möjligheterna att gå på konserter som fanns i staden, och 

hon spelade för sina kamrater på skolan, men hon fick aldrig någon utbildning 

vid Musikaliska Akademien.  

Efter examen från seminariet 1883 tog hon arbete som guvernant hos en 

familj i Finland. Nästa år kom hon tillbaka till Sverige och hade samma typ 

av arbete hos Frans Beijer som var svåger till Jacob Tegnér, som hon kom att 

gifta sig med. De hade mötts redan 1881 eftersom han var god vän med hennes 

egen syster Nannas man, Fredrik Skoglund. Bekantskapen återupptogs och 

utvecklades till mer än vänskap. De var båda intresserade av att musicera, hon 

ackompanjerade ofta Jacob som hade en fin barytonröst. Jacob Tegnér friade 

på hösten 1884, och de gifte sig i oktober 1885. Hon hade blivit myndig vid 

21 års ålder i mars 1885, men blev i och med giftermålet i oktober omyndig, 

igen, med den äkta maken som förmyndare, allt enligt tidens lagar.42  

Den första tiden som gifta bodde paret inne i Stockholm. Två söner, Gösta 

och Torsten föddes 1888 och 1889. Samma år som Torsten föddes flyttade 

familjen ut till Djursholm, som då var en ny villastad under uppbyggnad. Dit 

flyttade många kulturpersonligheter, bland andra Erik Axel Karlfeldt, Elsa Be-

skow och Viktor Rydberg, och där fanns ett rikt musikliv. Alice Tegnér ver-

kade som kantor i Djursholms kapell, ledde olika körer, och spelade vid lokalt 

anordnade musikaftnar.43 Tidens strömningar innebär att barnet får en större 

plats, barndomen förlängs i och med den obligatoriska skolan och det förs en 

diskussion i samhället om barnets situation, skolgång och utbildning. Sam-

hällsdebatten kring barns uppfostran kan ha bidragit till Alice Tegnérs omvitt-

nade vilja till att sprida musik till barn, och tidens folkbildningsideal till hen-

nes vilja att undervisa både barn och vuxna.44 Kontakterna som knöts i Djurs-

holm bidrog till att hon blev fick kontakt med och blev bekant med många 

personer som var aktiva i Stockholms musik- och kulturliv. 

 
40 Reimers 1983, s. 154-5; Tobeck, Hela Sveriges vismamma, del 2. 
41 Alice Tegnér: Musikskapare 2014, s. 21; Tobeck, Hela Sveriges vismamma, del 2. 
42 Alice Tegnér: Musikskapare 2014, s. 21-3; Christina Tobeck, "Sjung med oss mamma", Hela 
Sveriges vismamma, del 3, 2014, <https://sverigesradio.se/grupp/21429> [hämtad 12 mars 
2021]. 
43 Reimers 1983, s. 161-2; Lundberg och Tofft 2017. 
44 Alice Tegnér: Musikskapare 2014, s. 113. 
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Sjung med oss mamma, publicering av vishäften 

Alice Tegnér fortsatte att vara aktiv i musiklivet, så mycket som hon hade 

möjlighet till, att vara hustru och mamma i en borgerlig familj innebar be-

gränsningar och beroende. Hon fortsatte att ha stora musikaliska ambitioner, 

och periodvis tog hon lektioner, inte bara i pianospel utan även i komposition 

och annan musikteori. I det Curriculum vitae hon själv skrev 1917 står det 

bland annat: ”Studerade pianospel för Herm. Berens 1877 – 78, Ludv. Norman 

1881, Lennart Lundberg (olika år). Orgelspel och komposition för Gustaf 

Hägg. Komposition för Johan Lindegren och Otto Olsson.”45 Det är namnkun-

niga och omvittnat krävande lärare som hon nämner, flera av dem verksamma 

vid Musikaliska Akademien eller kända som Sveriges främsta inom sina mu-

sikaliska kunskapsområden.46 

Alice Tegnér spelade och sjöng mycket med sina två små söner, hennes 

tonsättningar till verser och rim från barnböcker, och även egna texter, blev 

populära i bekantskapskretsen. Det gjorde att hon 1892 lät trycka det första av 

vad som skulle bli nio vishäften med titeln Sjung med oss mamma på sin svå-

gers förlag, och det blev en stor succé. De första fem häftena gavs ut med ett 

eller två års mellanrum fram till 1899, och var avsedda för riktigt små barn. 

Sedan följde fyra häften till mellan åren 1913 och 193447, som inte lika tydligt 

var avsedda för de små barnen. Det är framför allt visor från de första fem 

häftena som levt kvar och spelas än idag. Hon skrev inte sitt eget namn på 

vishäftena, utan använde signaturen A.T. Eftersom hennes man var barnbarn 

till den store Esaias Tegnér ansåg hon det som förmätet att skriva under nam-

net Tegnér.48 

Hon skrev även för en vuxen publik, verk för kör, för soloröst, för olika 

ensembler och för soloinstrument, men det som har levt kvar av hennes verk 

är framför allt barnvisorna.49  

År 1926 blev Alice Tegnér invald i Kungliga musikaliska akademien, 

samma år dog hennes make, Jacob Tegnér.50 

Arbete för att ge musik till alla 

Att främja gemensam sång låg i tiden, och Alice Tegnér var med och grundade 

”Samfundet för unison sång” år 1905. Hon var också redaktör för boken Sjung 

 
45 Alice Tegnér: Musikskapare 2014, s. 54 – 55. 
46 “Tonsättare”, Levande musikarv, <https://levandemusikarv.se/tonsattare/> [hämtad 12 de-
cember 2021]; “Historia”, Kungliga Musikaliska Akademien,  
<https://www.musikaliskaakademien.se/omakademien/historik.38.html> [hämtad 12 december 
2021] 
47 Alice Tegnér, Sjung med oss mamma, Små visor utgifna av A.T. med förord av LEA, häfte 1-
9. (Stockholm: Fred. Skoglunds förlag, 1892-1934). 
48 Paulson 2014; Lundberg och Tofft 2017. 
49 Paulson 2014. 
50 Reimers 1983, s. 150, 166. 



 25 

svenska folk, som var en samling sånger som ansågs viktiga att folket kunde, 

för att kunna sjunga gemensamt, dess första upplaga kom 1906 och den kom 

även att fungera som skolsångbok.51 I de första upplagorna av Sjung svenska 

folk ingår flera sånger av Alice Tegnér, men namnet anges som A.T. utan nå-

gon förklaring till vad initialerna står för. Från och med 24:e upplagan, 1943, 

när hon inte längre var redaktör för boken och efter hennes död anges hela 

hennes namn.  

Intresset för att sprida musik, och för att låta barn ta del av musiken var 

stort hos Alice Tegnér. Inför sin 75-årsdag donerade hon grunden till en fond 

som skulle ”främja sångundervisningen på lågstadiet”. Donationen gjordes till 

Sveriges allmänna folkskollärares förening. Ett av resultaten av donationen 

blev sångboken Nu ska vi sjunga, vars första upplaga kom ut 1943, och som 

fortfarande kommer ut i nya upplagor. Boken är illustrerad av Elsa Beskow 

och redigerad av Annie Pettersson. Nu ska vi sjunga användes allmänt som 

skolsångbok under lång tid, och innehåller visor av olika kompositörer och 

textförfattare, och många visor av Alice Tegnér själv. Den stora spridningen 

av boken gör att ett antal av hennes visor hör till dem som många människor 

fått med sig från barndomen, och medför även att många av hennes visor lever 

kvar som muntlig tradition.52 Många av visorna finns inte bara på svenska, 

utan är översatta till många språk, bland andra danska, finska, norska, is-

ländska, engelska, franska, tyska och italienska.53 Hon blev redan under sin 

levnad känd som ”Hela Sveriges vismamma” och som förnyare av barnvisan.54  

Alice Tegnér avled 1943, hon var då 79 år gammal. Hon hade gjort en turné 

i Norrland med sin son Torsten Tegnér som ackompanjatör, en av hennes ”vis-

parader” vilka var en del av hennes sätt att sprida visor och musik till barn i 

hela landet. Under resan fick hon en infektion som utvecklades till en lungin-

flammation, och denna överlevde hon inte.55 

3:2 Vad är utmärkande för Alice Tegnérs barnvisor? 

De flesta, om inte så gott som alla, som skriver eller talar om Alice Tegnérs 

barnvisor framhåller hennes förmåga att kombinera text och musik, och hen-

nes förmåga att få visorna att inbjuda till rörelse. Christina Tobeck talar om 

Alice Tegnérs starka känsla för texten, och hennes förmåga att föra samman 

ord och ton;56 Camilla Lundberg framhåller att hennes snille var att få ord och 

 
51 Reimers 1983, s. 150, 162; Lundberg och Tofft 2017. 
52 Nu ska vi sjunga, sångbok för de första skolåren., red. Annie Pettersson (Stockholm: Sveriges 
allmänna folkskollärareförening, 1955), s. 160; Paulson 2014; Reimers 1983, s. 150. 
53 Stina Palmborg, Alice Tegnér (Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1945), s. 219. 
54 Paulson 2014; Tobeck, Hela Sveriges Vismamma, del 3. 
55 Reimers 1983, s. 150, 166; Alice Tegnér: Musikmakare 2014, Sid 42. 
56 Christina Tobeck, "Djursholms Fru Musica", Hela Sveriges vismamma del 4, 2014 
<https://sverigesradio.se/grupp/21429> [hämtad 12 mars 2021]. 
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ton att passa ihop57; Lennart Reimers skriver om att hennes visor innehåller 

rörelse i både text och musik som inbjuder till att röra sig och dansa med58. 

Alice Tegnér har själv antecknat; ”Varav kommer väl denna ökande känsla av 

livskraft och levnadsglädje som rytmen framkallar? … För den som ej har 

sinne för rytm, för honom är en hel skönhetsvärld sluten. För honom är också 

en glädjekälla oupptäckt. Kan då detta rytmsinne framlockas och uppövas? 

Helt säkert. Musiken är ett av de bästa hjälpmedlen härtill.”59 Ordet rörelse 

säger mycket om hennes barnvisor.  

Text och musik 

Texterna i Alice Tegnérs visor kommer från olika håll, en del är traditionella 

rim som förmedlats via muntlig tradition och småningom nedtecknats exem-

pelvis av Johan Nordlander60, en del är från publicerade diktverk av kända 

författare till exempel Zacharias Topelius och Elias Sehlstedt och Viktor Ryd-

berg, en del är skrivna av personer i hennes närhet eller bekantskapskrets till 

exempel Elsa Beskow och Anna Maria Roos varav vissa med direkt syfte att 

tonsättas, en del texter har Alice Tegnér själv skrivit, hon har även gjort bear-

betningar av publicerade dikter och folkliga rim och ramsor. Hon var väldigt 

noga med valet av texter till sina visor, och noga med hur text och musik sam-

verkade.  

 

Exempel på textförfattare ges i Tabell 1. Exemplen utgörs av de 31 visor av 

Alice Tegnér som förekommer i den genom tiderna mest spridda skolsångbo-

ken i Sverige, Nu ska vi sjunga. Sammanställningen ger en bild av variationen 

i hennes val av textförfattare att samarbeta med, och ger även en bild av att 

hon själv i hög grad bearbetade texter för att få dem att passa till hennes musik.  

 

  

 
57 Lundberg och Tofft 2017. 
58 Visor Av Alice Tegnér, red. Margareta Schildt, (Stockholm: Bonniers Junior Förl, 1987), s. 
4-7. 
59 Alice Tegnér: Musikskapare 2014, s. 109. 
60 Nordlander [1886], 1971. 
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Tabell 1. Angivna textförfattare till de 31 visor som är tonsatta av Alice Teg-

nér och som ingår i Nu ska vi sjunga61 

Titel Angiven textförfattare  Kommentarer, källa Rei-

mers62 om ej annat anges 

Årstiderna Alice Tegnér Anonym förlaga 

Månaderna Gammalt rim  

Majas visa Alice Tegnér Alice Tegnér original 

Bä, bä, vita lamm Alice Tegnér Engelsk förlaga. 

Ordagrant från ”Ängs-

blommor – en samling 

barnrim och historier 

upptecknade och ritade 

af Ottilia Adelborg” 

(1890) 

Katten och svansen Gammalt rim Folkligt ursprung63 

Mors lilla Olle Bearbetad av Alice Teg-

nér, efter Wilhelm von 

Braun 

 

Ekorren Alice Tegnér Folklig förlaga 

Blåsippor Anna Maria Roos  

Videvisan  Zacharias Topelius  

Skogsblommorna till 

barnen 

Elsa Beskow  

Akta skogen Disa Beijer  

Klockan tolv L.G. Sjöholm  

Vart ska du gå Gammalt rim Bearbetning av folklig 

förlaga64 

Barnen leka ”mamma 

och barn” 

Översättning av Alice 

Tegnér 

 

Baka kaka Alice Tegnér Folklig förlaga 

Tre pepparkaksgubbar Astrid Gullstrand  

Danslåt  Astrid Gullstrand  

Tummeliten Alice Tegnér Baserad på Perrault-saga 

I skogen (Skogen susar..) Alice Tegnér Alice Tegnér original 

Marschlek (När jag sist..) Alice Tegnér Bearbetad traditionell lek 

 

Tabellen fortsätter på nästa sida 

 
61 Nu ska vi sjunga 1955. 
62 Reimers 1983, s. 116-18, 220-40. 
63 Lilla sångboken visor och sånglekar för barn i förskoleåldern och under de första skolåren, 
s.  98.  
64 Ibid, s. 107. 
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Fortsättning tabell 1 

 

Titel Angiven textförfattare  Kommentarer, källa Rei-

mers65 om ej annat anges 

Hemåt i regnväder (Och 

klitsch, klatsch..) 

Zacharias Topelius  

Julafton (Goder Afton) Alice Tegnér Bearbetning av folklig 

förlaga66 

Kring julgranen (Nu så 

är det jul igen..) 

Alice Tegnér Alice Tegnér original 

Lasse liten (Världen är så 

stor..) 

Zacharias Topelius  

Mors namnsdag Paul Nilsson  

Sockerbagaren Alice Tegnér - 

Lille John Blund (Hela 

staden runt..) 

Alice Tegnér Alice Tegnér original 

Solvisa (Snälla sol vill 

du lysa ..) 

Alice Tegnér - 

Solstrålen (Du lilla sol-

sken.. ) 

Anna Virgin  

Gud som haver barnen 

kär 

Gammal svensk bön för 

barn 

 

Jag är så glad att jag är 

svensk 

Paul Nilsson  

 

Det är tydligt att hon ofta bearbetade texterna när hon tonsatte texter som kan 

betecknas som ’gammalt rim’, det vill säga sådan som levt vidare genom 

muntlig tradition, eller nedtecknats som folkliga ramsor eller folkliga visor. 

Alice Tegnérs bearbetningar gör text och melodi till en harmonisk helhet, och 

låter texten bli en del av musiken, vilket är en del av hennes storhet som kom-

positör av barnvisor.  

Utmärkande för de texter som Alice Tegnér själv skrivit är enkelheten i 

språket, och att texterna väl följer melodierna vad gäller betoningar och text-

flöde. Att texterna är enkla är sannolikt en förutsättning för att visorna ska 

fortleva under lång tid. Visorna som innehåller enkla texter har ett språk som 

är tidlöst, med vardagliga ord som ännu idag inte blivit omoderna eller oför-

ståeliga. Utan att ha något starkt belägg för påståendet, så är det lätt att tänka 

sig att det framför allt är visorna med det enkla vardagsspråket som är de av 

hennes visor som fortfarande sjungs av förskoleklasser och vid andra sång-

stunder idag, och som är det som hör till vår nutida vistradition. 

 
65 Reimers 1983, s. 116-18, 220-40. 
66 Första sångboken lärobok i musik för de tre första skolåren, red. Aulin Arne, Norrman John 
och Wikström Olga,  (Stockholm: AVCarlssons Bokförlags AB), s. 78.  
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Alice Tegnérs barnvisor håller sig i stort sett till det lilla barnets tonomfång, 

även om en del visor kan ha ett tonomfång som är någon ton större än en oktav, 

är det ofta mindre. De rör sig sällan högre än till tvåstrukna d och sällan lägre 

än ettstrukna c. De flesta av hennes barnvisor går i dur, de vanligaste tonar-

terna är D- och C-dur, men variationen är stor vad gäller tonarter. Det intryck 

som ges är att hon var mån om tonomfånget, att det skulle passa för barnen, 

och att detta kan ha styrt vilken tonart som hon använde sig av.  

Visorna innehåller inte sällan större tonsprång som rör sig över en kvart 

eller kvint eller sext, men sprången följer harmoniken och kommer inte som 

några överraskningar. I och med att det musicerades mycket i de borgerliga 

hemmen, var harmonierna och ackordföljderna sannolikt bekanta för barn från 

borgarklassen som hade musicerande familjemedlemmar. I några visor före-

kommer sept eller oktavsprång, men då nedåt, exempelvis i ”Bröllops-

marsch”.67  Visorna blir melodiskt intressanta i och med att hon inte drar sig 

för att frångå det väldigt enkla tonspråket, utan tillåter sig låta melodierna röra 

sig i bukter och ibland i språng, ofta säkert för att följa texternas språng och 

berättelser.   

Visorna är strofiska, och många av dem innehåller bara en strof. Antalet 

takter är oftast 8, 12 (ibland 8+4), eller 16 takter (ibland 8+8). En del visor har 

ett udda antal takter, då är det oftast beroende på att det finns ett förspel eller 

ett efterspel i hennes pianoackompanjemang. I många sångböcker av senare 

datum saknas det ursprungliga pianoackompanjemanget, vilket gör att det 

udda antalet takter som finns i en del visor kan se omotiverat ut. Visor som är 

längre än 16 takter är mindre vanliga, men det förekommer ett antal visor som 

är avsevärt längre. Då är det ofta berättande visor som innehåller en historia 

med ett längre skeende, ett exempel är ”Lillebrors segelfärd” (från ”Sjung med 

oss mamma” häfte 9, originalutgåva 1934). Den visan består av 9 olika fraser 

bestående av 8 takter med frasförlängningar, där vissa fraser repriseras. Tex-

ten är av Elsa Beskow, och dikten innehåller 20 strofer. Sekvenserna på 8 tak-

ter används omväxlande till totalt en, två, tre eller fyra strofer. 

Bland de taktarter som förekommer i visorna är 2/4-, 3/4- och 4/4-takt helt 

dominerande. Några få gånger förekommer 6/8-takt, och någon enstaka gång 

9/8-takt (t.ex. ”Pyrola” från Blomsterfesten i täppan, originalutgåva med mu-

sik 192868). Alice Tegnér ger bara enstaka anvisningar vad gäller tempo, ex-

empel på detta kan vara ”Långsamt” (Vaggvisa, 2/4-takt) eller ”I marschtakt”, 

Borgmästar Munthe, 4/4-takt (båda från Sjung med oss mamma, häfte 1, 

1892).  

 

 
67 Visor av Alice Tegnér 1987, s. 10.  
68 Ibid, s. 124. 
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De fyra notexempel som följer, ”Dockan”, ”Borgmästar Munthe”, ”Vaggvisa” 

och ”Ekorren”, är samtliga från Alice Tegnérs Sjung med oss mamma, häfte 

1, först publicerat 1892, sidorna 13, 24, 25 respektive 14.69  

Skälet att välja notexempel från detta häfte är att det, trots att de hör till de 

äldsta visorna, finns flera visor från det häftet i nyinspelningar och i sång-

böcker som används idag, och flera av visorna sjungs i förskolor idag. De fyra 

utvalda visorna är de visor från häfte 1 som hade flest träffar vid sökning på 

Spotify i april 2021. Som nämnts tidigare är det framför allt visor från hennes 

fem första häften i serien Sung med oss mamma som varit livskraftiga. 

 

I hennes visor gör notbilden rytmen tydlig, till exempel är det lätt att enbart 

utgående från synintrycket av noterna kunna dansa med i en schottis till 

”Dansa min docka”.  

 

Melodi och ackompanjemang i ”Dockan” inbjuder till att dansa en schottis 

med lätta steg, 1 – 2 – 3 – 4: steg – steg – steg – hopp. På tredje taktdelen 

markerar basens ackompanjemang ett avstamp för hoppet som inbjuds att 

landa mjukt på den fjärde taktdelen där basen har paus. Sedan springer schot-

tisen vidare in i nästa takt. I all sin enkelhet är melodi och ackompanjemang 

slående dansant. Alice Tegnér tyckte själv mycket om att dansa, och lade stor 

vikt vid att dans och rörelse var viktigt för barn.  

Omfånget spänner över mer än en oktav, en oktav och en kvart för den som 

tar den djupaste tonen i sista takten, men det är lätt gjort att där ersätta kvarts-

språnget ner till kvinten med att ligga kvar på grundton, för den som vill för-

enkla och låta melodin få ett mindre omfång, utan att ändra helhetsintrycket.    

Texten består av en enkel textrad som repriseras. Visans slut tydliggörs av 

att ”så blir du tunger”, som avslutar den första textraden, ändras i visans sista 

 
69 Tegnér 1892, s. 13, 14, 24, 25.  
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takt till ”blir du tung” med marcatosymboler över fjärdedelsnoterna, som följs 

av en paus på visans allra sista fjärdedel. Den lilla ändringen av texten, av 

textens rytmisering och av melodin medför ett stort eftertryck på ”blir du 

tung”, vilket förutom att markera visans slut ger tyngd åt uppmaningen att 

dansa medan tid är! Enkelheten och de små medel som används för att för-

ändra uttrycket visar på en stor känslighet för hur text och musik kan sam-

verka. 

 

Samma förmåga att kombinera text och musik, och låta dem samverka, hörs i 

”Borgmästar Munthe”. Först rider borgmästaren själv i en taktfast fyrtakt som 

markeras av staccato på fjärdelarna i vänsterhandens bas, när sedan borgmäs-

tarfruns skäck beskrivs som ”innerligt täck” mjukas basen upp och takten sak-

nar staccato-markeringar. Efter borgmästaren och borgmästarfrun rider Stolle 

och prästen, återigen med staccatomarkeringar på varje fjärdedel i basen. När 

sedan unge herr Karl, som saknar sadel och därför inte har möjlighet att rida, 

följer efter de andra i sin schäs förändras melodin. I början av visan gav me-

lodin närmast intryck av marschtrumma; ram-ta-ta-tam-tam, ram-ta-ta-ta-ra-

ta-ra, med ett mycket litet tonomfång, medan den blir gungande och böljande 

med ett avsevärt större tonomfång när den ska illustrera unge herr Karls fram-

fart i schäsen.  
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Anvisning är ”I marschtakt”, och det är tydligt att detta är musik att gå taktfast 

till, för att kanske sväva ut lite mer i böljande svängar i visans andra hälft.   

 

”Vaggvisa”, är kanske mer känd som textens början; ”Ro, ro barnet”, som 

ibland anges som titel.   

 

 

 
 

 

Barnet vaggas i ett mjukt arpeggioackompanjemang. Liksom i de flesta av 

Alice Tegnérs visor är den genomgående syllabisk, vilket också bidrar till det 

rofyllda intrycket som ges av melodi och text tillsammans. Inga stavelser be-

höver delas upp för att springa i kapp med melodin.  

 

I ”Ekorren” rör sig det lilla djuret lätt uppe i grantoppen till ett gungande ack-

ompanjemang för att sedan skutta med hjälp av staccato när han blir störd av 

att barnen dyker upp, rörelsen i visan förstärks av att första taktdelen så gott 

som genomgående har en punkterad not, som ger skjuts åt melodin.  
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Redan när ekorren får bråttom i slutet av fjärde takten förändras vänster-

handens bas till att börja springa iväg. Staccato i både bas och melodi poäng-

terar ekorrens skuttande i den femte takten. Efter det att ekorren gör illa be-

net i den sjätte takten lugnar melodin ner sig i den sjunde, sista textsatta, tak-

ten som ger en mjuk avslutning tillsammans med orden ”den långa, ludna 

svansen”. Att dramatiken lugnar ner sig förstärks av att den sista takten är 

helt instrumental, och upprepar melodin som användes till orden ”långa, 

ludna svansen”.   

 
De harmonier som hon använder i sina barnvisor är ofta okomplicerade, men 

aldrig ointressanta, och visorna kan innehålla spännande vändningar.  

En visa som har speciell status är tonsättningen till Viktor Rydbergs ”Bet-

lehems stjärna”, sannolikt mer känd som ”Gläns över sjö och strand”. ”Betle-

hems stjärna” hör till en av julens mest kända och sjungna sånger. I och med 

att den är en julsång tillhör den en annan tradition än de andra barnvisorna, 

som i och för sig kan vara årstidsbundna, men inte på samma sätt kopplade till 

en särskild helg. Sången publicerades första gången i Sjung med oss mamma, 
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häfte 2, 1893.70 Viktor Rydberg var liksom Alice Tegnér Djursholmsbo, och 

det berättas att han kom till en av hennes sånglektioner i Djursholms skola, 

när barnen sjöng den, och han tackade ”för den härliga sången” med tårar i 

ögonen. Enligt en annan version sjöngs ”Gläns över sjö och strand” vid sko-

lans julavslutning 1893, och Viktor Rydberg fanns med bland de som lyssnade 

när barnen sjöng. Alice Tegnér var mycket nervös, för hon hade gjort små 

ändringar i texten för att den skulle passa musiken, men mitt i sången såg hon 

Viktor Rydberg med tårfyllda ögon, och förstod att hon lyckats med sin ton-

sättning.71 Den publicerades i ett häfte med barnvisor, men sjungs av barn och 

vuxna, och är idag en i högsta grad levande musiktradition som hör julen till.  

 

Utdrag ur ”Betlehems stjärna”, 

”Betlehems stjärna” är ett exempel på en sång där hon använder sig av mer 

intrikata harmonier, än vad som förekommer i de visor som fortsatt att vara 

visor enbart för barn. Kanske är det därför den så ofta sjungs av vuxna, som 

solosång med ackompanjemang eller som körsång.  

Flera av de barnvisor hon skrev hör till julens sångtradition, från de första 

fem häftena av Sjung med oss mamma märks ”Julafton” (Goder Afton) från 

häfte 1; ”Sockerbagaren” från häfte 2, förutom förstås ”Betlehems stjärna”; 

”Kring julgranen” (Nu så är det jul igen ..) från häfte 5. Från häfte 6 måste 

nämnas ”Julbocken” (En jul när mor var liten ..) och ”Tre pepparkaksgub-

bar”.72  

 
70 Alice Tegnér, Sjung med oss mamma II, 16 visor, utgifna af AT, häfte 2, (Stockholm: Fr. 
Skoglunds förlag, 1893), s. 30-32.  
71 Palmborg 1945, s.155-6. 
72 Tegnér 1892-1928, Sjung med oss mamma, häfte 1-9.  



 35 

 

”Dockan” springer i väg i schottistakt till en dansant melodi, som ger tyngd åt 

de första springstegen med en markerad etta i takten och ger avstamp åt ett 

schottishopp på tredje taktdelen. ”Borgmästar Munthe” rör sig taktfast och 

stadigt på sin Brunte till en marsch med staccatokänsla, medan melodin och 

ackompanjemanget blir mer böljande när unge herr Karl gungar fram i sin 

schäs. I ”Vaggvisa” vaggas barnet till ro vid ett mjukt arpeggioackompanje-

mang. ”Ekorren” gungar och skuttar i granen, den flygande rörelsen förstärks 

av att varje takt inleds med en punkterad not, för att sedan springa i väg i jämna 

åttondelar och fjärdedelar. Allt lika inbjudande att gunga, skutta, vaggas, mar-

schera eller dansa till.  

Följsamt är det ord som främst dyker upp vid tankar på Alice Tegnérs barn-

visor. Följsamt vad gäller kombinationen av text och melodi, harmonier och 

ackompanjemangstyp. 

 

Illustrationer 

Alice Tegnér hade inte bara samarbeten med många textförfattare, poeter och 

musiker, utan även med namnkunniga konstnärer och illustratörer. Omslagen 

till hennes första sånghäften, Sjung med oss mamma, var illustrerade av Ottilia 

Adelborg.  

Omslag till Sjung med oss mamma, häfte tre.73 

 

Ottilia Adelborgs illustrationer finns också till visor tonsatta av Alice Tegnér 

i andra publikationer, exempelvis i Småjäntorna och andra visor som gavs ut 

1912 på Skoglunds förlag.74  

 
73 Alice, Tegnér, Sjung med oss mamma, 19 små visor komponerade av A.T., häfte 3, (Stock-
holm: Fred. Skoglunds förlag, 1895).  
74 Alice Tegnér, Småjäntorna och andra visor (Stockholm: Fr. Skoglunds förlag, 1912) 
<file:///C:/Users/User/Downloads/gupea_2077_40039_1.pdf> [accessed 12 August 2021]. 
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Utgivandet av illustrerade barnböcker och av visböcker riktade till små barn, 

var något som följde tidstrenden, att barnen tilläts ta större plats i samhället, 

och att barndomen fick en roll som den inte haft i tidigare tidsperioder. Att 

Alice Tegnér samarbetade med illustratörer, och att konstnärer illustrerade 

hennes visor i sångböcker och hennes texter i bilderböcker med vackra bilder 

bidrog säkerligen i hög grad till att sprida hennes visor, och ge dem populari-

tet. Illustrationerna gjorde visböckerna mer attraktiva än om de varit enbart 

sångböcker med text och noter, tillsammans med illustrationerna blev de även 

bilderböcker och sagoböcker att njuta av och berätta och fantisera kring.  

 

Jenny Nyström illustrerade Alice Tegnérs visor, till exempel i Barnkamma-

rens bok, utgiven 1882 på Albert Bonniers förlag, som sägs vara den första 

svenska bilderboken för barn.75 Barnkammarens bok innebar starten på Jenny 

Nyströms bilderboksproduktion i Sverige. Boken innehåller bland annat Jenny 

Nyströms illustrationer till ”Lilla Lasse”, ”Ro, ro barnet”, ”Rida Ranka” och 

”Gossen har en liten gullvagn”.  

 

Omslag till Barnkammarens bok. 

 

Av Elsa Beskow fick Alice Tegnér till sin 39:e födelsedag år 1903 en mapp 

med akvareller som var illustrationer till flera av hennes visor. Dessa gavs 

 
75 Jenny Nyström, Barnkammarens bok (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1882). 
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samma år ut tillsammans med visorna i en bok Mors Lilla Olle, också den på 

Skoglunds förlag.76  

Elsa Beskow är den som gjort alla illustrationer i Nu ska vi sjunga77 vilket 

medför att hon inte bara har starka kopplingar till Alice Tegnérs visor, men 

även till andra visor som är följeslagare till de generationer som är födda på 

1940-, 50-, 60- och 70-talen, och som haft Nu ska vi sjunga som skolsångbok. 

Sida ur Nu ska vi sjunga med illustration av Elsa Beskow. 

 

När visor av Alice Tegnér ges ut i nutid eller relativ nutid, så är det inte ovan-

ligt att de ges ut tillsammans med originalillustrationerna. Exempel på det är 

boken Visor av Alice Tegner med bilder av Elsa Beskow, Ottilia Adelborg och 

Jenny Nyström, i en upplaga från 199178 eller Klassiska barnvisor av Alice 

Tegnér från 2019 med illustrationer av Elsa Beskow.79 Den senare innehåller 

40 visor och är en bok där melodierna spelats in (piano, klarinett, dragspel och 

fiol), boken har knappar för uppspelning så att det går att sjunga med i visorna.  

Att visorna än idag ges ut tillsammans med de samtida illustrationerna sä-

ger något om hur starkt förknippade illustrationerna är med många av visorna. 

Vissa av bilderna är så välkända att enbart bilden signalerar visan, och vice 

 
76 Alice Tegnér, Mors lilla Olle (Stockholm: Fr. Skoglunds förlag, 1903). 
77 Nu ska vi sjunga, 1955, s. 108. 
78 Visor av Alice Tegnér, 1987.  
79 Klassiska barnvisor av Alice Tegnér, red. Susanna Huldt Lundqvist (Bokförlaget Max Ström, 
2019)   
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versa. Illustrationer till vissa av visorna går idag att köpa som vykort, de går 

att hitta i kalendrar och som affischer.  

Elsa Beskows illustration till ”Bä, bä vita lamm” publicerades först i Mors 

lilla Olle år 1903,80 bilden återfinns både i Visor av Alice Tegner med bilder 

av Elsa Beskow, Ottilia Adelborg och Jenny Nyström från 199181 och i Klas-

siska barnvisor av Alice Tegnér från 201982. Den återgivning av originalillust-

rationen som visas nedan är dock ett foto av ett vykort inköpt år 2021.  

 
 

Följande anekdot ger ett exempel på hur väl sammankopplade illustrationerna 

och visorna är: I Sveriges Televisions frågesport På spåret, som sändes den 

11 december 2021, spelade husbandet några takter ur Alice Tegnérs barnvisa 

”Ute blåser sommarvind”. På frågan om vilken kompositör med koppling till 

Blekinge som skrivit visan svarade inget av de två lagen rätt, men ett av lagen 

svarade ”Elsa Beskow”.  

  

 
80 Tegnér 1903.  
81 Visor av Alice Tegnér, 1987.  
82 Klassiska barnvisor av Alice Tegnér, 2019.  
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3:3 Alice Tegnérs barnvisor idag 

Tre olika vägar användes för att undersöka om Alice Tegnérs barnvisor lever, 

sjungs och spelas och används idag. Dels sökning på streamingtjänster och i 

moderna sångböcker, dels en enkät till förskolor, och dels en intervju med en 

artist som har sångstunder med barn.  

Inspelningar och sångböcker 

Indikationer, eller bevis, på visornas överlevnad går att hitta vid sökningar på 

exempelvis Spotify (Spotify.com). Alice Tegnérs första utgivning av barnvi-

sor från 1892, Sjung med oss mamma häfte 1, innehöll 18 visor, varav två 

psalmer.83 Vid sökning på Spotify återfanns i april 2021, borträknat psal-

merna, 12 av de 16 återstående visorna som inspelningar. Fyra av visorna gav 

fler än 50 träffar på Spotify, tre visor mellan 20 och 50 och fyra visor mellan 

1 och 10 träffar. De visor från första häftet av Sjung med oss mamma som gav 

fler än 50 träffar var: ”Julafton” (Goder Afton), ”Bä bä vita lamm”, ”Dockan” 

och ”Ekorren”. ”Vallgossens visa”, ”Vaggvisa” (Ro ro barnet) och ”Borgmäs-

tar Munthe” fanns i gruppen med mellan 20 och 50 olika inspelningar.  

Vad gäller exempelvis ”Ekorren” (Ekorrn satt i granen), en av visorna med 

mer än 50 träffar på Spotify, återfanns det i december 2020 på Spotify 76 olika 

album som innehöll visan i 46 olika inspelningar. Elva inspelningar hade 

gjorts före år 2000, åtta under åren 2000 - 2009 och de resterande 27 från år 

2010 och framåt, varav tre år 2020.  

Av inspelningarna är de flesta av traditionell karaktär. Ackompanjemanget 

kan bli rockigare eller mer upp-poppat med tiden, men sången är oftast fortsatt 

traditionell, vilket inte är underligt eftersom de flesta inspelningar är gjorda 

för att barn ska sjunga med i sångerna. Ett fåtal undantag finns, till exempel 

någon enstaka funk-version och någon mer experimenterande inspelning, och 

instrumentala jazzversioner. Att musiker anser att Alice Tegnérs barnvisor är 

musik som är värd att arbeta vidare med, bidrar till deras fortlevnad, och säger 

en del om musikens kvaliteter.  

 

Visor av Alice Tegnér finns representerade i sångböcker som trycks och säljs 

i nutid84, Allt som allt visar streamingtjänster, inspelningar, tryckta versioner 

av visorna liksom handledningar för lärare85 att hennes barnvisor lever och 

sjungs i vår nutid. Visorna är idag så etablerade att det är befogat att tala om 

en kanon. I nutid är visorna utvalda av bokförlag, redaktörer och artister, och 

 
83 Alice Tegnér 1892. 
84 Elefantboken barnvisor och sånglekar, red. Katarina Gren och Birger Nilsson, (Mölndal: 
Lutfisken, 2004); Sångboken: vår gemensamma sångskatt : visor, sånglekar och danser fram 
till 1950, red. Hallin Bertil, Lundström Håkan, Svensson Sverker, (Malmö: LiberLäromedel, 
1984); Lilla sångboken visor och sånglekar för barn i förskoleåldern och under de första 
skolåren 1986.; Visor av Alice Tegner 1987; Klassiska barnvisor av Alice Tegnér 2019.  
85 Karin Dietrichson, Sara Rådling och Maja Modén, Lärarens guide till Musik åk 1-3., 2019. 
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i nästa steg utvalda av en publik som läser, lyssnar, sjunger med, och streamar. 

En kanon etableras genom samverkan av olika faktorer, en del i detta är att 

något i musikens uttryck och intryck ger den en särställning. De gamla visorna 

skulle inte bli utvalda och ha den status de har om de inte höll en god musika-

lisk standard och att de är tilltalande för sin publik, roliga att sjunga och att 

lyssna på. Samtidigt är en bidragande faktor att visorna för ett kulturarv vidare 

som etablerats som sångtradition under flera generationer, och som uppen-

barliegen anses viktigt att bevara. Idag lever visorna.  

Enkät till förskolor 

För att få en uppfattning om visor av Alice Tegnér sjungs i förskolor idag 

användes även en kort enkät som skickades till ett fåtal slumpmässigt utvalda 

förskolor i Uppsala. (För detaljer kring enkäten, se avsnitt 1:6, sid 12 - 13.) 

Eftersom syftet med enkäten enbart var att få en uppfattning om visor av Alice 

Tegnér sjungs i förskolan idag, så räckte ett litet antal enkätsvar för att få en 

fingervisning om detta.  

  

Det kom in fem svar på enkäten, av de förskolor som skickade in svar var tre 

kommunala, en föräldradriven och en var en öppen förskola i privat regi. Det 

kom in fyra svar på den kompletterande frågan som skickades ut i efterhand 

till de fem förskolor som svarat på enkäten, den förskola som inte svarade på 

den kompletterande frågan var en kommunal förskola. I vissa fall var det fö-

reståndaren för förskolan som besvarade enkäten, och i andra fall någon av 

förskolepedagogerna.  

Resultatet av enkäten visade att vid de fem förskolor som svarade var det 

bara en som nämnde en visa av Alice Tegnér bland tio vanliga sånger vid 

sångstunder. Den sången var ”Bä, bä vita lamm”, och den sjöngs i en grupp 

där åldern på barnen var 4-5 år.  

Samtliga av de fyra förskolor som svarade på den kompletterande frågan 

om de någon gång sjöng någon av åtta namngivna visor av Alice Tegnér, sva-

rade att det gjorde de. En sång av Alice Tegnér förekom vid alla förskolorna, 

det var ”Bä, bä vita lamm”. I övrigt sjöngs ”Ekorren” vid tre av förskolorna, 

och ”Blåsippan” vid två. ”Dansa min docka” och ”Borgmästar Munthe” var 

titlar som endast förekom vid en förskola.   

 

Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån ett så litet material, vilket 

inte heller var syftet med enkäten, men i och med att en visa av Alice Tegnér 

hörde till tio vanliga visor vid en förskola, och att visor av Alice Tegnér före-

kom vid de fyra förskolor som svarade på den kompletterande frågan till en-

käten, verkar det sannolikt att visorna är relativt vanligt förekommande vid 

sångstunder i förskolor.  

Oavsett hur vanligt förekommande visor av Alice Tegnér är i förskolan ger 

enkätsvaren tillsammans med svaren på den kompletterande frågan ytterligare 
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bekräftelse på att visor av Alice Tegnér används och sjungs i förskolor idag. 

En sammanställning över enkätsvaren finns i bilaga 3.  

Enkäten ger inget svar på varför de gamla visorna återfinns på repertoaren. 

Det kan vara den äldre generationen förskolepedagoger, de som själva växte 

upp med visorna som väljer dem för att de är välbekanta. Det kan vara att 

visorna upplevs tillhöra en kanon eller tradition, ett kulturarv som det är vär-

defullt att förmedla vidare. Det kan vara att visorna är bra och har kvaliteter 

som fungerar vid sång med små barn. Liksom det övriga samhället blir för-

skolan mer och mer mångkulturell, och de äldre svenska visorna blir del av en 

större och större barnviserepertoar. Att äldre svenska visor ännu tycks ha en 

etablerad plats i den växande repertoaren av sånger, bör ge dem ett godkänt 

betyg.   

Samtal med artist, Anna-Karin Nytell Oldeberg (Ako) 

Vid ett samtal berättade Ako om sina erfarenheter av de sångstunder hon har 

på uppdrag av Uppsala kommun. (För detaljer kring intervjun, se avsnitt 1:6, 

sid 13.) De som kommer till sångstunderna är vanligtvis nyblivna föräldrar 

som kommer med sitt lilla barn, och ofta följer ett äldre syskon med. Försko-

legrupper hör också till vanliga besökare till sångstunderna. Det innebär att 

barnen som deltar är mellan 0 och 4 till 5 år.  

 

Vid sångstunderna tar Ako medvetet med äldre visor, bland andra visor av 

Alice Tegnér. ”Bä, bä vita lamm” är ett exempel på en Tegnérvisa som går 

hem hos de som lyssnar och deltar. Tegnér-visorna är bra, och fungerar fint 

för barnen, det går lätt att få med rörelser till visorna, eller att ha med leksaker 

och låta visan bli en ’illustrerad’ berättelse. Enligt Akos erfarenhet kan små 

barn sitta och lyssna under två visor, men sedan behövs något som aktiverar 

dem, antingen en ’rörelsevisa’ eller att det dyker upp en leksakskatt eller annat 

som kan leka till visan, för att barnen ska hålla uppmärksamheten.  

De tonarter som Alice Tegnér använt i sina kompositioner fungerar väl för 

de små barnen, medan Ako vid sång med små barn själv får använda ett något 

högre register än hon normalt brukar sjunga i. Hon märker att de tonarter som 

är lämpliga för barnen, ofta upplevs som höga för de föräldrar och den försko-

lepersonal som deltar vid sångstunderna.  

Förskolebarnen är ofta bekanta med de visor av Alice Tegnér som Ako har 

med vid sina sångstunder, medan de föräldrar och den förskolepersonal som 

är i 30-40-års åldern kan tystna när de äldre visorna sjungs. Den något äldre 

förskolepersonalen, personer i 50-60-års åldern däremot är oftast bekant med, 

och sjunger med i de äldre visorna.  

När barnen själva får önska visor, är ”Imse vimse spindel” och ”Blinka lilla 

stjärna” populära bland de äldre visorna. Båda är visor där gester används till 

sången. De är inte av Alice Tegnér utan har andra rötter.  



 42 

I andra sammanhang har Ako, både ensam och tillsammans med andra ar-

tister, program för äldre barn, äldre än förskoleåldern. När de något äldre bar-

nen får önska sånger handlar det ofta om sånger från senaste schlagerfestival-

repertoiren eller dylikt, men det är sällan eller aldrig som äldre visor blir öns-

kade.  

 

Sammantaget visade samtalet med Anna-Karin Nytell Oldeberg att visor av 

Alice Tegnér sjungs idag, och fungerar väl vid de sångstunder hon leder för 

små barn och barn i förskoleåldern. Jag uppfattade att hennes val att ha med 

äldre visor dels beror på att de fungerar bra att sjunga med barn, och dels på 

att hon upplever det värdefullt att de lever kvar som en del av en levande sång-

tradition. Enligt hennes erfarenhet tappar äldre barn intresset för de äldre vi-

sorna, och föredrar mer nutida och populär musik. Visorna är välbekanta för 

vuxna födda tidigare än cirka 1970, men att det är mer ovanligt att yngre vuxna 

kan dem, vilket är en intressant observation vad gäller visornas fortsatta tra-

derande.  

Erfarenheten att rörelser, liksom illustrationer och sagoberättande till vi-

sorna fungerar väl vid sångstunder med små barn är intressant, eftersom det 

rimmar väl med att Alice Tegnér lade stor vikt vid att hennes visor skulle för-

medla rörelseglädje.  
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4 Visor och musiken i skolan; skolsångböcker; 
skolradio 

Visor av Alice Tegnér är väl representerade i vad som kom att bli den 

första skolsångboken, Sjung svenska folk, samt i än högre grad i den 

genom tiderna mest spridda sångboken för skolans låg- och mellansta-

dium, Nu ska vi sjunga (se även sidor 24–25). Skolan har haft stor del i 

att sprida hennes visor över landet, och att göra dem till visor som är 

bekanta för de som gått i den obligatoriska skolan från 1900-talets bör-

jan och till vår nutid. Skolan och läroplaner har förändrats och fortsätter 

att förändras. Att följa förändringen av läroplaner och läromedel är av 

intresse för att se vilken påverkan utvecklingen kan ha haft och har vad 

gäller de gamla barnvisorna. 

4:1 Utvecklingen av musikundervisningen i skolan 

 

För en grundlig redovisning av skolans historiska utveckling och läroplaner 

för folkskola och grundskola hänvisas till Appendix, med början på sidan 62. 

 

Folkskola och grundskola 

Allmän folkskola infördes i Sverige år 1842.86 Folkskolan innebar plikt för 

barn att lära sig vissa saker, vilket inte funnits tidigare. Efterhand infördes 

skolplikt, vilket innebar att undervisningen skulle ske i skolan, med närvaro-

plikt för barnen. Från början fanns ämnet ”kyrkosång” bland undervisnings-

ämnena, det övergick till att kallas ”sång” och år 1955 bytte ämnet namn till 

”musik”.87 År 1962 kom den första läroplanen för grundskolan, och folkskolan 

gick till historien.88 Den största förändringen för den obligatoriska skolan på 

 
86 Christina Florin, ”Från folkskola till grundskola”, Lärarnas historia, (2010)  
www.lararnashistoria.se [hämtad 13 juni 2021] 
87 Lindberg 2002, s. 138-9. 
88 Kungliga skolöverstyrelsen, Läroplan För Grundskolan 1962, Kungl. Skolöverstyrelsens 
Skriftserie, 60 (Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 1962) <file:///C:/Users/User/Down-
loads/gupea_2077_30902_1.pdf> [hämtad 21 juni 2021]. 

http://www.lararnashistoria.se/
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senare tid är skolans kommunalisering och decentralisering vilken genomför-

des 1991. Skolan blev målstyrd och den första läroplanen kom 1994.89 I och 

med denna reform överläts kursutformning och val av läromedel helt till den 

enskilda kommunen, rektorsområdet eller skolan, beroende på organisationen 

i den aktuella kommunen.  

Folkskolan och skolplikten infördes som ett led i tidens folkbildningsideal. 

I och med den statliga styrningen av läroplaner och läromedel övergick 

mycket av det som tidigare förmedlats via muntlig tradition till att bli en in-

stitutionaliserad och i många delar skriftlig tradition. För sångrepertoarens del 

gick vägen till institutionalisering via överföring till sång- och notböcker och 

via gemensamma skolsångböcker, och längs det spåret vidare till en sångka-

non.  

 

Utifrån läroplanerna för folkskola respektive grundskola framgår det att mu-

sikämnet i skolan har fått ett mindre utrymme med tiden. Läroplanerna har 

också blivit mer generella vad gäller styrningen av musikundervisningen; från 

att det funnits rekommenderade läroböcker och givits detaljerade repertoar-

förslag har kursinnehåll, kursplaner och vägar att nå stipulerade mål överläm-

nats till den enskilda skolan, lärarlaget eller läraren.  

Fokus för musikundervisningen i skolan har från lågstadiet och uppåt för-

flyttats från att till stor del varit ägnat åt sång till att innehålla mer instrumen-

talmusik, mer lyssnande och eget musikskapande. Musiken har också i hög 

grad blivit ett medel som kan användas för lärande i andra ämnen, snarare än 

ett mål i sig. De senaste läroplanerna innefattar också musikens verktyg, i vil-

ket ingår kunskap om ljudnivåer och hörselskydd, röstvård och hörselvård. 

Elektronik med dess möjligheter att förstärka och förändra musiken, och inte 

minst att förändra och förstärka den mänskliga rösten, har fått stor påverkan 

på hur sångröster och sånger förväntas låta.  

Förskola 

Den första läroplanen för förskolan kom långt senare än de för folkskola och 

grundskola, och det har inte funnits läroplaner för förskolan under den tid sko-

lan var centralstyrd, alltså under tiden före 1989.90 I den nuvarande läroplanen 

för förskolan är det tydligt att musiken betraktas som ett medel snarare än som 

ett mål i sig självt.91 Det uttrycks att musiken är en, av flera, uttrycksformer 

som kan hjälpa barnet att kommunicera, och att mer generellt bidra till barnets 

 
89 Skolverket, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 
Lpo94, Lpf94 (Stockholm, 1994)  
<https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31298/1/gupea_2077_31298_1.pdf> [hämtad 21 juni 
2021]. 
90 Skolverket, Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Stockholm: Skolverket : Fritze [distributör, 
1998), MCMXCVIII <http://www.skolverket.se/publikationer?id=1067> [hämtad 23 juni 2021]. 
91 Skolverket, Läroplan för förskolan. Lpfö 18. 2018, 2018  
<https://www.skolverket.se/getFile?file=4001> [hämtad 21 juni 2021]. 
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utveckling. Men det står ingenstans någonting om att musiken ska utvecklas 

för att nå musikaliska mål.   

Reflektion 

Musik har en stor plats i sociala medier och ges ett stort utrymme på många 

håll i samhället i form av exempelvis bakgrundsmusik på olika offentliga och 

privata platser. Musiken har däremot ett litet och krympande utrymme både i 

skola och förskola. Innebär de förändrade läroplanerna med mindre utrymme 

för musik och sång, att undervisning i musik mer och mer kommer att bli en 

privat angelägenhet, där initiativ måste tas av den enskilda familjen eller en-

skilda individen för att barn ska få musikundervisning där musiken är målet i 

sig?  

Tidigare bidrog skolan till en gemensam repertoar av sånger och visor, som 

ingick i undervisning över hela landet. Värdet av en gemensam sångrepertoar 

kan diskuteras, och det finns argument för och emot, inte minst vad gäller 

urval av sånger. Oavsett värdet av en gemensam sångtradition är det tydligt 

att den sångtradition som blev etablerad och institutionaliserad i och med en 

centralt styrd skola är på väg att diffundera ut i en mer diffust inriktad musik-

undervisning. De äldre barnvisorna har inte längre en trygg hamn i skolans 

musikundervisning.  

4:2 Sångböcker, skolsångböcker och skolradio 

Stamsånger 

Det går inte att närma sig sångrepertoaren i folkskola och grundskola utan att 

nämna stamsånger. År 1943 beslöt Kungl Maj:t att införa stamsånger, ”till 

allmänt inlärande vid sångundervisningen”, i syfte att få en grund för en ge-

mensam sångrepertoir. Elever i skolan skulle ha ett antal sånger som alla 

skulle kunna mer eller mindre utantill, och som skulle gå att ta upp och sjunga 

gemensamt, i princip utan förberedelser. Stamsångerna var 20 från början, lis-

tan reviderades 1949 och 1955, och bestod då av 18 sånger. Stamsångerna 

försvann i och med läroplanen för grundskolan 1969.92 

Stamsångerna som angavs 1943 var:  

Fosterländska sånger: 

Du gamla du fria 

Kungssången 

Sverige 

Sveriges flagga 

 
92 “Stamsånger”, i Nationalencyklopedin, bd 17, (Höganäs: Bra Böcker 1995), s. 195; 
"Stamsånger", Sohlmans Musiklexikon (Stockholm: Sohlman, 1979), s. 451. 
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Land du välsignade 

Frihet är det bästa ting 

Mandom, mod och morske män 

Nordiska nationalsånger: 

Danmarks nationalsång: Det er et yndigt land 

Finlands (svensktalande) nationalsång: Vårt land 

Norges nationalsång: Ja vi elsker dette landet 

Naturlyriska sånger: 

Vintern rasat ut bland våra fjällar 

Här är gudagott att vara 

Fjäril vingad syns på Haga 

Folkvisor: 

Uti vår hage där växa blå bär 

Glädjens blomster i jordens mull 

Vandringssånger: 

Vi gå över daggstänkta berg 

I sommarens soliga dagar 

Nu så glada gå vi alla 

Jul och adventssånger 

Hosianna 

Nu tändas tusen juleljus 

 

Efter fem år gjordes en justering, antalet sånger blev 17, de sånger som utgick 

var ”Land du välsignade”, ”Hosianna” och ”Nu så glada gå vi alla”. Två 

sånger ersattes av andra, ”Glädjens blomster” ersattes av ”Jag vet en dejlig 

rosa” och ”I sommarens soliga dagar” ersattes av ”Röda stugor tåga vi förbi” 

(”Sommarvandring”).93 

Men redan i undervisningsplanen för folkskolan 1919 fanns några sånger 

rekommenderade, i samma anda som de som senare skulle bli stamsånger.  

Ursprunget till stamsångerna kan hittas i förorden till sångböcker från mit-

ten av 1800-talet, där det uttrycks att svenskarna är dåliga på att kunna sjunga 

gemensamma sånger. Det ansågs vid den tiden allmänt att sången förenar, och 

kunde vara ett medel för att uppleva och få gemenskap och bidra till ”foster-

ländsk samling”. Början av 1800-talet hade sett Napoleonkrigen och svensk-

ryska kriget, kring sekelskiftet 1800-1900 var det oro kring unionsupplös-

ningen mellan Sverige och Norge 1905. Fosterländsk samling och unison sång 

var på modet och union sång ansågs stärka folkets sammanhållning.94  

 

I sammanhanget är det intressant att riksdagsledamöterna Anita Bråkenhielm 

och Blenda Littmarck (båda m) år 1981 skrev en motion till Riksdagen med 

titeln ”Åtgärder för att bevara svensk sång- och lektradition”. I den föreslås 

 
93 Netterstad 1982, s. 160. 
94 Netterstad 1982, s. 160-4; Reimers 1983, s. 172-4, 186-7. 



 47 

att (åter)införa ett 10-20-tal stamsånger, för att få en gemensam stomme av 

sånger och sånglekar, och att en enmansutredning ska begära in förslag till 

sånger från olika samfund, organisationer m.m. De ber också regeringen om 

en översyn av musikämnets ställning inom lärarutbildningen.95  

Det är intressant att konstatera att till förslaget att återinföra en sångkanon 

i form av stamsånger önskar förslagsställarna att få auktoritetens stöd i form 

av riksdagens godkännande och även ”publikens” stöd i form av förslag på 

sånger från olika samfund och organisationer, helt enligt vad som utgör en 

grund för en kanon enligt Weber.96  

Sångböcker och skolsångböcker 

I Läromedelsutredningen SOU 2021:7097 finns en genomgång av den statliga 

kontrollen av läroböcker och läromedel. Från år 1720 fanns en censur för allt 

som trycktes och såldes av bokhandlare, vilken avskaffades i och med tryck-

frihetsförordningen år 1766. När folkskolan infördes började läroböcker att 

dyka upp. År 1868 utkom Läsebok för folkskolan som var en lärobok som 

täckte in alla skolämnen utom matematik, och som anses vara den första icke-

religiösa bok som fick allmän spridning i Sverige. På slutet av 1800-talet 

granskades läroböcker av statliga kommissioner. I början av 1900-talet var det 

statliga folkskoleinspektörer som hade ansvar för val av böcker i folkskolan.  

År 1934 tillsattes en statlig utredning med uppdrag att rensa bort olämpliga 

läroböcker, och en nämnd som skulle granska böckernas kvalitet och pris blev 

inrättad 1938. Vid den tiden bekostades läroböcker av familjen. Redan 1945 

bildades en ny nämnd, Statens läroboksnämnd, som blev en egen myndighet. 

Det ekonomiska perspektivet vid granskningen försvann, eftersom böckerna 

mer och mer bekostades av staten, och kvaliteten av böckerna var det viktiga. 

Bara läromedel som fanns med på nämndens lista fick användas i grundsko-

lan. Nämnden slutade vara egen myndighet 1974, och hamnade under Skolö-

verstyrelsen. Samtidigt inrättades Statens institut för läromedelsinformation, 

SIL, som skulle granska läromedel främst vad gällde objektivitet och ge in-

formation om dem. År 1983 ändrades Läromedelsnämndens uppdrag från att 

godkänna läromedel till att avge utlåtande och att sprida information om läro-

medel. Skolan kommunaliserades år 1991 och samma år försvann den statliga 

objektivitetsgranskningen och SIL lades ner. Skolinspektionen blev en egen 

myndighet 2008, med möjlighet att ha tillsyn och i efterhand göra 

 
95 Anita Bråkenhielm och Blenda Littmarck, "Åtgärder för att bevara svensk sång- och lektra-
dition, Motion 1981/82:676" (Sveriges Riksdag, 1982) <https://www.riksdagen.se/sv/doku-
ment-lagar/dokument/motion/atgarder-for-att-bevara-svensk-sang--och_G502676> [hämtad 
20 oktober 2021]. 
96 Weber 1999, s. 336-355. 
97 Läromedelsutredningen SOU 2021:70, <https://www.regeringen.se/4a37bb/conten-
tassets/e13e110fdc30401f9bf4a6ee8fa160a7/laromedelsutredningen--bockernas-betydelse-
och-elevernas-tillgang-till-kunskap-sou-202170> [hämtad 20 november 2021] 
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kvalitetsgranskning av skolor. Digitaliseringen av undervisningen i skolan un-

der 2000-talet har medfört en stor förändring av läromedel, och insatser av 

Skolverket ligger mycket på att ta tillvara möjligheterna detta ger.98 

 

Skolsångböcker fanns under 1800-talet, men innehöll inte sånger speciellt rik-

tade till barn, utan sånger av och för vuxna. Texterna hörde till den vuxna 

repertoaren, och i den mån de var riktade till barn var det främst i form av 

uppfostrande uppmaningar. Efter att folkskolan infördes ökade utgivningen av 

skolsångböcker markant, 20 titlar 1843–62, 39 titlar 1863–82 och 72 titlar 

1883–1902, men texterna rörde oftast kyrka och hem. Till exempel Alice Teg-

nér har uttalat att ”I min barndom fanns inga barnvisor”.99  

I slutet av 1800-talet ökade intresset för barndomen och barnets behov, vil-

ket även tog sig uttryck i att det började dyka upp böcker och tidningar som 

riktade sig mot barnens värld, med enklare språk och ämnen som kunde tänkas 

intressera och roa barn. Ett viktigt namn i sammanhanget är Zacharias To-

pelius (1818–1898) som gav ut en tidning för barn, Eos, och skrev läseböcker 

för barn. Bland hans dikter finns bland andra ”Videvisan” (”Sov du lilla 

videung”) och ”Lasse Liten”, som tonsattes av Alice Tegnér.100 Topelius skrev 

i första hand för att hans dikter skulle läsas, och inte för att det skulle bli ton-

satta visor av dikterna, men det finns gott om hans dikter med melodier av 

olika tonsättare i skolsångböcker från åren mellan 1890 och 1910.101 

Under nationalromantiken i slutet av 1800-talet återuppväcktes intresset för 

sånglekar och ringlekar, och dessa fick också plats i skolsångböcker, den 

första boken där sånglekar ingick bland visorna kom 1890. Några få sång-

böcker av de som trycktes första gången i slutet av 1800-talet gavs ut i flera 

upplagor, och gavs ut under totalt cirka 50 år, alltså långt in på 1900-talet. Av 

sångböcker utgivna under 1900-talet är det sex som kommit ut i fler än tio 

upplagor, bland dem finns Sjung svenska folk från 1906 med Alice Tegnér 

som dess första redaktör och Nu ska vi sjunga, vars redaktör var Annie Peters-

son, och som utkom på initiativ av Alice Tegnér (se även sid. 24-25). Den 

hade en första utgåva 1943 och var främst riktad mot småskolan. Sjung 

svenska folk var inte i första hand tänkt som en sångbok för skolan, men blev 

godkänd som sådan av Statens läroboksnämnd, och redan från första upplagan 

fanns det skolor som använde den som skolsångbok. Nu ska vi sjunga är dock 

den viktigaste skolsångboken genom åren och hade i början av 1980-talet sålts 

i mer än två miljoner exemplar. Eftersom boken fortfarande är i tryck är antalet 

sålda exemplar sannolikt avsevärt fler år 2021. Alice Tegnérs initiativ till 

boken kom från hennes vilja att sprida musik och musikglädje till alla barn. 

Redaktören Annie Petersson använde sig av enkäter till lärare för att hitta de 

 
98 Läromedelsutredningen SOU 2021:70, s. 85-94. 
99 Netterstad 1982, s. 96; Reimers 1983, s. 84. 
100 “Topelius, Zacharias”, i Bonniers Konversationslexikon, bd 13, (Stockholm, 1948), kolumn 
1090-93. 
101 Netterstad 1982, s. 141-4. 
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gamla sånger som hade högst popularitet, och hon lyckades även få in många 

nykomponerade sånger i boken genom hennes kontakter med musiklivet. In-

nehållet i Nu ska vi sjunga har varit oförändrat sedan första upplagan.102 Alice 

Tegnér är den kompositör som har flest visor med i Nu ska vi sjunga, 31 

sånger. Därnäst kommer Felix Körling med 12 sånger.103 

I nyare tid har det tillkommit många sångböcker för förskola och lågsta-

dium, och högre klasser, men inga av dessa som haft så stort genomslag som 

Nu ska vi sjunga.  

 

De senaste läroplanerna med stark decentralisering och mindre statlig styrning 

innebär att det saknas centrala rekommendationer om läroböcker. Sången i 

skolan är inte längre institutionaliserad på samma sätt som den varit under 

stora delar av 1900-talet. De äldre svenska barnvisorna som i och med den 

statliga styrningen etablerades som en form av kanon, har övergått till att bli 

en tradition som idag förmedlas muntligt och skriftligt.  

I sångböckerna har det tillkommit modernare barnvisor, trubadurvisor, po-

pulärmusik och internationella sånger, bredden har blivit stor och urvalet 

mindre gemensamt för olika böcker. Fortfarande går det dock att hitta visor 

av till exempel både Alice Tegnér och Felix Körling i nyutgivna sångböcker 

för förskolan och de lägre klasserna i grundskolan.104 Men skolan förlitar sig 

mer och mer på digitala läromedel, och sångböcker blir ovanligare som läro-

medel. Med digitaliseringen blir bredden och mängden av musik och sånger 

som finns att tillgå närmast oändlig, vilket gör att de gamla visorna per auto-

matik får mindre plats i repertoaren.  

Skolradions sångstunder och dess repertoar 

Avsnittet berör skolradions sångstunder, och vilken repertoar som användes i 

programmen. Skolradions sångstunder användes mycket i musikundervis-

ningen i skolan, och gick även att lyssna på i hemmen. Boel Lindbergs bok 

Våra glada visor klinga behandlar skolradions sångstunder från dess start 

1934 och fram till 1969.105 Att Lindberg valt det tidsintervallet förklarar hon 

med att i och med den nya läroplanen Lp69 flyttades fokus i musikundervis-

ningen i hög grad från sången till andra musikaliska uttryck, och Skolradion 

och Utbildningsradions program fick annan inriktning i och med detta.106 

 

År 1934 började skolradion att regelbundet sända sångstunder och sångpro-

gram för skolan. Skolorna skulle vid den här tiden enligt läroplanen ha unison 

sång på schemat. Skolradiohäften skickades ut till skolorna, vilka användes i 

 
102 Netterstad 1982, s. 154-97. 
103 Nu ska vi sjunga 1955. 
104 Netterstad 1982, s. 203-215.  
105 Lindberg 2002. 
106 Lindberg 2002, s. 11-13. 
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samband med programmen. Sångstunderna etablerades, och utökades efter-

hand, från början var de 10 per läsår, för att i slutet av 1960-talet vara en bra 

bit över 100 program per läsår.107  

 

Repertoaren för sångstunderna är analyserad på olika plan av Boel Lindberg. 

Som textförfattare kommer Alice Tegnér på sjätte plats, med 19 vistexter som 

förekom 26 gånger i skolradions sångstunder under åren 1939-1968. Texter 

från muntlig tradition förekom oftast med 385 förekomster, andra platsen har 

Lennart Hellsing (1919-2015) med 61 vistexter som förekom 86 gånger.  

Musikaliskt delar Lindberg in sångerna i 4 kategorier; konstmusikalisk, 

mellanmusikalisk, populärmusikalisk och folkmusikalisk tradition. De vanlig-

aste skolsångerna hör till den mellanmusikaliska traditionen, och dit hör även 

Alice Tegnérs sånger. Som tonsättare i den mellanmusikaliska traditionen top-

par hon listan med 48 sånger som förekom 62 gånger i skolradions sångstun-

der åren 1935–1968. Andra platsen har Borghild Arnér (1911-2001) med 25 

sånger och 37 förekomster åren 1948-1968.108  

 

Med den spridning skolradion hade är det uppenbart att sångstunderna i skol-

radion och den repertoar som förekom i dem måste ha haft ett stort inflytande 

på vilka sånger som barn födda under 1900-talets andra och tredje kvartal fått 

med sig från skoltiden, och de måste ha bidragit till en gemensam sångtradit-

ion. Att Alice Tegnérs texter och melodier haft så stor representation i skol-

radions sångstunder bör ha medfört att deras position i en svensk sångtradition 

befästs ytterligare.  

De som lyssnade på skolradion är idag i grova drag mellan 50 och 80 år. 

De som hade Nu ska vi sjunga som skolsångbok är i samma ålderskategori. 

De är fortfarande traditionsbärare av Alice Tegnérs visor, men kanske tillhör 

de den sista generationen som är det, eller så lever visorna vidare genom att 

de muntligt traderas till nästa generation och till nästa. Vad som traderas vi-

dare beror på vad som värderas musikaliskt, men också vad som värderas som 

viktigt vad som ´bör´ föras vidare. Jfr sid. 11: ”Tradition är vad alla känner 

till, men ingen kan förklara.” 

Till muntlig tradering måste idag också räknas radio och många andra me-

dia framför allt streamingtjänster. Muntlig tradition i form av visor som trad-

eras från person till person kan fortfarande vara en stor del av vad som för-

medlas till mycket små barn, men måste bli en mindre och mindre andel ju 

äldre barn blir, och måste vara en försvinnande andel redan när barn kommit 

till småskoleåldern, naturligtvis med undantag för olika uppväxtmiljöer. 

 
107 Ibid, s. 21-43. 
108 Ibid, s. 65-85. 
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5 Sammanfattande reflektioner 

 

Fortsätter ”Ekorren” skutta mellan gran och tall ännu idag? Svaret är: ja. Var-

för har djuret inte drabbats av ålderdomssvaghet vid en ålder av 139 år? På 

den frågan finns det inte ett svar, utan flera. Här följer några reflektioner.  

5: 1 Visornas tillkomst, spridning och popularitet; 
tillbakablicken 

Många faktorer har samverkat till att Alice Tegnér blev ”Sveriges vis-

mamma”. Hon levde i en tid när folkbildningsidealen var starka, barnets ställ-

ning i samhället förändrades, och intresset för barns behov ökade. Enligt bio-

grafiska data hade hon ett stort musikintresse och en stor drivkraft vad gäller 

att sprida musik, speciellt till barn.  

Hon hade en svåger som var bokförläggare, som kunde övertala henne att 

ge ut sina visor på hans förlag, vilket kan ha varit avgörande för att de blev 

tryckta och utgivna. Att hon i de första sånghäftena skrev under signaturen 

A.T. och inte under sitt fullständiga namn, tyder på att övertalning behövdes 

för att få henne att ge ut visorna och göra dem tillgängliga för en stor publik.  

Alice Tegnér fick inte den högre musikutbildning vid Musikaliska Akade-

mien som hon önskade få. När hon började tonsätta barnvisor var det för att 

de skulle vara till glädje för de egna barnen och även för bekantskapskretsen. 

Det går att spekulera i om en högre utbildning i musik, och en vardag i en 

omgivning som främst var inriktad mot seriös konstmusik, hade medfört att 

hon ägnat sig mer åt att skriva musik för en vuxen publik och det blivit färre 

av de musikaliskt sett enkla barnvisorna. Att hennes vardag inte centrerades 

runt Musikaliska akademien, kan alltså ha bidragit till att barnvisorna blev så 

många, och att hennes arbete med att sprida visor och gemensam sång till barn 

blev så omfattande, vilket är intressant att fundera kring.  

 

En grund för att visorna omgående blev populära är givetvis deras många goda 

kvaliteter. Melodierna är väl anpassade till texternas uttryck och till den språk-

liga melodin, och de är anpassade till barns röster vad gäller omfånget. Sång-

erna är inte alltid de enklaste, men de är melodiösa och sångligt roliga att 

sjunga. Musikaliskt är visorna oerhört väl anpassade för sitt syfte.  
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När rörelse ingår i texterna förstärks och tydliggörs rörelsen genom musi-

ken. Alice Tegnér ville sprida rörelseglädje med sina visor. Både den enkät 

och den intervju som gjorts, antyder att de av hennes visor som lever kvar idag 

i första hand är de där det är lätt att koppla rörelser till sångerna.  

De texter hon använde sig av, både egna och andras, består till största delen 

av ett enkelt vardagsspråk, med tydlig rytm i diktningen. Språkets vardaglig-

het och den tydliga och följsamma rytmiken bidrog säkerligen till visornas 

popularitet i den tid de tillkom, liksom till att de lever kvar idag. Det förekom-

mer ord som idag kan kännas ålderstigna, och som kan behöva förklaras för 

barn eller ”översättas” till modernt språk, men långt vanligare är att visorna i 

sin helhet innehåller ord och uttryck som fungerar väl även i ett modernt var-

dagsspråk.  

 

Både under sin tid vid seminariet i Stockholm, och under den tid hon levde i 

Djursholm med man och barn, knöt hon många kontakter med personer som 

blev viktiga för hennes produktion av barnvisor; musiker, författare och illust-

ratörer.  

Samarbetet med illustratörer var en del visornas popularitet. Visböckerna 

kunde fungera som bilderböcker, och många av visorna berättar historier som 

fungerar både att sjunga, berätta eller fantisera kring. Bilderna och sångernas 

uttryck förstärker varandra. Eftersom visorna fortfarande i många fall publi-

ceras med de ursprungliga illustrationerna från Alice Tegnérs samtid, är en del 

illustrationer och visor så intimt förknippade med varandra att de närmast är 

oskiljaktiga.   

 

Vid 1800-talets slut och en bit in på 1900-talet fanns musik i hemmen endast 

i form av den musik man själv producerade när man spelade och sjöng. Alice 

Tegnérs visor kanske började som muntlig tradition men övergick snart till att 

bli skriftlig, och den har blivit fast förankrad i det svenska kulturarvet. Sång-

böcker med visor av Alice Tegnér fanns tidigt i de borgerliga hemmen. Att 

hennes visor var bland de första barnvisor som publicerades i en tid när barn-

domen och barnens behov blev mer uppmärksammade bidrog till deras sprid-

ning och att de blev allmänt kända.  

Skolan hade stor del i att hennes visor spreds över landet. Visorna sjöngs i 

folkskolan liksom i grundskolan, och ingick i en gemensam repertoar. Viktigt 

för att befästa en gemensam visrepertoar i Sverige var Alice Tegnérs initiativ 

till sångboken Nu ska vi sjunga som under många årtionden användes som 

skolsångbok över hela landet, och som innehåller många av hennes visor. I 

och med att hennes visor funnits med i den och i andra skolsångböcker, blev 

de en del av den institution som skolan utgjorde, vilket blev grunden för en 

inofficiell kanon för barnvisor.  

Väsentligt för att sprida visorna var också de turnéer, ”Visparader”, som 

Alice Tegnér ägnade sig åt ända fram till sin död, liksom att hennes sånger var 
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väl representerade vid skolradions sångstunder, efter det att radion blivit ett 

undervisningsverktyg på 1930-talet.  

5:2 Levande musik; nutiden 

Det går inte att säga annat än att Alice Tegnérs barnvisor idag tillhör en kanon. 

Denna etablerades via den auktoritet som läroplaner och gemensamma skol-

sångböcker innebar, men utgick också från allmänhetens, publikens, val. 

Sångerna var populära från början och spreds både via muntlig tradition och 

genom tryckta böcker i stora upplagor, och senare via radio och andra inspel-

ningar. Reimers anger att en fjärdedel av Alice Tegnérs totala produktion av 

barnvisor är kända, och en dryg tiondel av den totala produktionen är välkända 

för så gott som alla svenskar. Än idag finns hennes visor med i nytryckta sång-

böcker, liksom i nyinspelningar och på streamingtjänster.  

Visorna skulle inte fått den ställning de har idag, om de inte hade goda 

inneboende musikaliska kvaliteter. Det kan inte nog understrykas att Alice 

Tegnér hade en osviklig förmåga att kombinera text och musik och att få mu-

siken att framhålla textens innehåll, i synnerhet vad gäller att förmedla rörelse 

och rörelseglädje. En stor del i att förmedla rörelse i musiken är känslan för 

rytm, varje visa har sin tydliga rytm som följer textens innehåll, vare sig den 

beskriver ett lugnt vaggande av ett barn som ska sova, är en glad dansvisa eller 

en taktfast marsch eller beskriver ett djur som skuttar i naturen.  

Många av de illustrationer som förknippas med visor av Alice Tegnér har 

en så stark koppling till visorna att flera av dem måste anses vara gemen-

samma med den kanon som visorna utgör. Visa och illustration förstärker 

varandra, de ger påverkan flera sinnen samtidigt, och helheten får ett större 

estetiskt värde än summan av de ingående delarna. 

I och med att sångerna under flera generationer ingått i en stark muntlig 

tradition, har de också fått ett egenvärde som kulturarv. Visorna har ett inne-

boende kulturellt värde vilket av många anses viktigt att bevara. 

 

Alice Tegnér var en av de första som skrev visor speciellt riktade till barn. 

Sedan hennes tid har det tillkommit många barnvisor, repertoaren har breddats 

ofantligt, och visor från hela världen har tillkommit. Det är ett gott betyg åt 

hennes visor att de ännu år 2021 står sig i en stor konkurrens, och fortsätter att 

återutgivas i böcker, spelas in, publiceras och spridas via olika typer av media. 

5:3 Sången i skolan; utvecklingen 

Ett antal sånger blev gemensamma i landet genom att de ingick i obligatoriska 

eller rekommenderade skolsångböcker eller i en obligatorisk eller rekommen-

derad sångrepertoar i skolan, men en gemensam repertoar finns inte längre i 
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skolan. Musikämnet i skolan har genomgått stora förändringar sedan de första 

läroplanerna utvecklades. Antalet lektionstimmar för musikämnet i den obli-

gatoriska skolan har minskat succesivt sedan grundskolan infördes och fram 

till nutid. Från att inriktningen av musikämnet tidigare varit mycket fokuserad 

på gemensam sång innehåller ämnet nu mer musikteori och mer instrumental 

musik. Ytterligare en utveckling för musikämnet är att musiken till stor del 

används som en metod för lärande i andra ämnen, och inte enbart är ett mål i 

sig. Sammantaget har det medfört mindre utrymme för gemensam sång i sko-

lan. 

Förkunskapskrav i musikämnet för blivande klasslärare, saknas helt i dags-

läget. Under utbildningen kan ämnet väljas som tillval. Beroende på studen-

tens individuella val kan en utbildning för att bli förskollärare eller klasslärare 

vara helt utan ämnet musik, eller innehålla en gedigen utbildning i ämnet.  

Skolan är nu inriktad mot kursmål, och det är den enskilda skolan eller den 

enskilda läraren som har ansvar för utformning av kurser som leder fram till 

att målen uppnås. Den statliga styrningen av kursplaner och läromedel som 

fanns tidigare är borta, och med den är en institutionaliserad och gemensam 

repertoar av visor borta. Delar av repertoaren av äldre visor tycks dock ännu 

leva kvar i förskolan och skolans lägre klasser.  

Vilka visor och sånger som kommer att finnas och sjungas vid framtidens 

musiklektioner går att spekulera i, det finns många aspekter. Det är att förvänta 

att så länge lärarna som använt sig av de äldre läromedlen och sångerna fort-

farande är yrkesverksamma, så blir även sångerna kvar. En indikation på det 

är Anna-Karin Nytell Oldebergs observation att det är de äldre förskolepeda-

gogerna som sjunger med i de gamla visorna, medan de yngre pedagogerna 

och de unga småbarnsföräldrarna inte är lika bekanta med de äldre visorna. En 

möjlig utveckling är att de äldre visorna försvinner när den generation peda-

goger som nu närmar sig pensionsåldern lämnar skolan. Men kanske kommer 

de äldre visorna att fortsatt upplevas som ett kulturarv värt att bevara, och 

kanske medför visornas inneboende musikaliska och textmässiga kvaliteter att 

de kommer att fortsätta att användas i förskola och skola, fortsätta sjungas och 

lyssnas på. 

5:4 Framtiden 

Barnvisor från förrförra seklet har överlevt i mer än 100 år, men det är inte 

troligt att skolan i fortsättningen kommer att vara den enklav där visorna lever 

kvar, bevaras och traderas. I förskolan har visorna än så länge en stark ställ-

ning, men de äldre barnvisorna blir en mindre och mindre del av den musik 

som skrivs för barn, liksom av den musik som barn hör. För nya generationer 

blir de äldre barnvisorna per definition en krympande del av deras musikaliska 

uppväxt. De visor vuxna för vidare till barn i sin omgivning, är sannolikt i 

mångt och mycket de visor de själva hörde och lärde som barn. Det är möjligt 
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att Alice Tegnérs visor och andra äldre barnvisor även fortsättningsvis kan 

komma att traderas som muntlig tradition, men det är troligt att det inte längre 

i första hand sker från person till person i hemmet, bekantskapskretsen eller 

skolan, utan via medievärlden. Då är frågan är hur mycket utrymme där kom-

mer att finnas för äldre barnvisor. 

 

Musiken har förändrats, i samhället i stort liksom vid musiklektioner. I nutid 

används ofta instrument som kräver elektronisk förstärkning, och ljudnivåerna 

har höjts. Hur en sångare kan och ska låta har förändrats i och med den tek-

niska utvecklingen, där olika effekter kan användas och förändra rösten. Sång-

rösten som inte är förstärkt används i allt mindre grad. Den unisona sången 

och den oförstärkta solosången med eller utan ackompanjemang blir mindre 

vanlig. När instrumenteringen förändras är det att förvänta att sångrepertoaren 

följer med, de enkla visorna kommer sannolikt att mer och mer ersättas av en 

rock- och pop-, schlager-, funk- hip hop- eller annan repertoar som utgår från 

modern ljudteknik. Det kulturarv de gamla visorna utgör späds ut med och 

mer, och kanske kommer de att försvinna i bruset av annan tillgänglig musik.  

Musik av alla slag är lättillgänglig för de flesta i det svenska samhället 

idag. För den som har en smartphone eller annan bärbar teknisk utrustning 

kopplad till internet är all världens musik nåbar via några lätta handgrepp så 

gott som var man än befinner sig. Den typen av elektronik är vardagsgods för 

många, för att inte säga de allra flesta, i Sverige idag. Skolans musiktimmar, 

och sånger som sjungs i hemmet, blir ofrånkomligt bara en liten del av den 

tillgängliga musiken.  

 

Kommer visorna att finnas kvar? Kommer det att i framtiden finnas en gemen-

sam sångtradition? Kommer det att finnas melodier som är kända för tillräck-

ligt många för att det ska vara möjligt att sjunga gemensamt? Kommer bords-

visorna att försvinna?   

 

1900-talet har kallats ”barnets århundrade”. Mot slutet av 1800-talet skapades 

en ny syn på barndomen, och i och med det en ny form av barndom. Barndo-

men blev längre och barnet fick leka och studera, i stället för att tidigt möta 

vuxenlivets krav på att ingå i försörjningskedjan. Men rent musikaliskt kan 

barndomen idag vara på väg att försvinna. Den vuxna musikvärlden, med alla 

dess attribut i form av utseende, kläder, rörelser, danssteg, och andra schablo-

ner omger barn från tidig ålder. Hur sångröster låter följer olika populära tren-

der, och förändras med modet och med teknikens utveckling. Vuxenmusiken 

flödar över oss på många håll i samhället; på offentliga platser, i skolan, i 

butiker och shoppingcentra, på idrottsarenor, med mera, med mera. I den pri-

vata sfären är den vuxna musikvärlden tidigt tillgänglig för de små barnen via 

media som finns i hemmen, och för många barn även via en egen mobil att 

bära med sig på vägen ut ur barndomen och bort från barnvisornas värld.   
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6 Avslutande ord och nya frågor 

Uppsatsen utgick från grundfrågan som handlade om vilka faktorer som kan 

bidra till att barnvisor, representerade av visor av Alice Tegnér, fortsätter att 

sjungas under långt mer än ett sekel. Underhand blev flera olika vinklingar 

som utgick från grundfrågan intressanta. Många olika frågeställningar som på 

olika sätt har koppling till, eller tangerar, utgångsfrågan finns kvar att utforska. 

 

En insikt som tillkommit vid skrivandet av den här uppsatsen är hur lite forsk-

ning det gått att finna om barnvisor i Sverige. Det är förvånande i och med att 

barnvisan sedan länge funnits med bland den musik som tidigt når det upp-

växande spädbarnet och barnet, och fortfarande i vår tid hör till barns tidiga 

musikupplevelser. Det är intressant att fundera över i vilken grad barnvisan 

bidrar till att forma barns uppfattning av vad musik är och hur den kan, eller 

rentav bör, låta. Det bör finnas mycket att upptäcka, vid en närmare gransk-

ning av barnvisans betydelse.  

 

Alice Tegnér är fortfarande känd som Sveriges ”vismamma”, men hon var inte 

den enda textförfattaren och kompositören av barnvisor som var verksam 

kring förrförra sekelskiftet. Det finns flera kompositörer, både manliga och 

kvinnliga, vars barnvisor fortfarande sjungs, även om samtliga inte haft en lika 

stor produktion, eller fått samma genomslag som Alice Tegnér. Att studera 

fler av de gamla barnvisorna och deras kompositörer, och studera de samman-

hang i vilka de verkade, skulle kunna ge ytterligare inblick i de äldre barnvi-

sornas genomslag, utveckling och fortlevnad.   

 

Musikundervisningen i skolan har genomgått stora förändringar, vilket gäller 

både grundskola och förskola. Barnvisor och andra visor sjungs fortfarande 

gemensamt i förskola och de lägre klasserna, men sången tycks bli mer och 

mer osynlig – ohörd? – i de högre årskurserna. Den nakna rösten, utan elektro-

nisk förstärkning och andra effekter, förekommer mer och mer sällan. Vad får 

det för följder? Musiken förändras i skolan, men i ännu högre grad förändras 

musikmiljön utanför skolan, där musik är tillgänglig via olika media att lyssna 

på var vi än befinner oss. Det finns även gott om musik som vi ofrivilligt ut-

sätts för, till förnöjelse eller förargelse. Vad innebär kombinationen av mindre 

musikundervisning och mer musik för konsumtion, för musiklivet? Vad inne-

bär det för visorna, för vårt sjungande, och för utövandet av musik? Detta är 

ett område väl värt att undersöka, och få större kunskap om!  
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Appendix 

A:1 Folkskola, grundskola och förskola; läroplaner och 
sång- och musikundervisning 

Avsnittet beskriver utvecklingen från folkskola till grundskola, och nämner 

några viktiga punkter vad gäller hur läroplanerna för ämnet sång, senare mu-

sik, har förändrats. Framför allt berörs sången i skolan. Avsnittet följer skolans 

läroplaner i kronologisk ordning. I slutet av avsnittet berörs lärarutbildningen 

kort, med avseende på musik. Avsnittet avslutas med en kort reflektion.  

 

Folkskolan 

1842 infördes allmän folkskola i Sverige enligt ”Kongl Maj:ts Nådiga Stadga 

angående Folkundervisningen i Riket”. Den innebar att det skulle finnas minst 

en folkskola i varje stadsförsamling respektive socken på landet med en utbil-

dad lärare. Den första egentliga läroplanen kom 1878, ”Normalplan för under-

visningen i folkskolor och småskolor”. Den följdes av Normalplan 1889 och 

1900. Sedan kom Undervisningsplan för folkskolan i Sverige, UPL 1919, och 

den följdes av U-55, 1955 års undervisningsplan.109 

 

Stadgan om folkskola innebar en allmän plikt för barnen att lära sig vissa sa-

ker, i första hand kristendomskunskap och sedan läsning och skrivning och de 

fyra räknesätten. Barnen behövde inte vara i skolan, utan kunde få undervis-

ning i hemmet, men skolan skulle kontrollera kunskaperna.110 Regelverket om 

folkskola var mycket generellt, och vad det blev av skolan var i hög grad be-

roende av vad som hände i det enskilda samhället eller socknen, och vem som 

engagerade sig i att få en fungerande skola. Kyrkan hade stort inflytande på 

skolan, och hade exempelvis till en början hand om tillsättning av lärare.111 

Folkskolan innebar i teorin möjlighet till sex års undervisning, men till att 

börja med var problemen många; brist på lärare, brist på lokaler, barn som 

 
109 Christina Florin, "Från Folkskola till Grundskola", Lärarnas historia, (2010) <www.la-
rarnashistoria.se> [hämtad 13 juni 2021]. 
110 Skellefteå museum, "Folkskolans historia 1842-1962" (Skellefteå museum, 2021) 
<https://skellefteamuseum.se/itc-content/uploads/2021/01/folkskolevaskan-faktablad.pdf> 
[hämtad 13 juni 2021]. 
111Netterstad 1982, s. 93-94. 
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behövdes för arbete i eller utanför hemmet, barn som saknade kläder som dög 

att gå till skolan i, barn som hade lång skolväg. Endast 65% av barnen gick i 

skolan år 1860, och då i genomsnitt bara ett år. Från 1865 delas skolgången in 

i småskola de första två åren och storskola de följande fyra. Normalplanen 

1878 och lagstiftning 1882 gjorde att det blev det obligatoriskt för barn att gå 

i skolan från 7 till 12 års ålder, i och med att skolgången förlängdes, förlängdes 

också barndomen. Från att ha kunnat ta tjänst i 7-8 årsåldern något sekel tidi-

gare var det vid 1800-talets slut möjligt att vara barn till början av tonåren. 

Ändå var 90% av 12- och 13-åringarna i arbete vid 1900-talets början.112  

 

Från början fanns ämnet ”kyrkosång” i folkskolan, ämnet skulle lära barnen 

psalmer så att de kunde delta i psalmsången i kyrkan. I den läroplan som kom 

1878 uppmanades lärarna att förutom psalmer och andliga sånger även välja 

andra sånger, sånger med profant innehåll, och ämnet kallades nu ”sång”.113 

Det året infördes också utbildning i ämnet sång för blivande småskollärare.114 

År 1903 inrättades en tjänst i skolmusik vid Kungliga Musikaliska akade-

mins konservatorium, som Anna Bergström hade fram till 1930. Hon uttryckte 

att skolsången var en ”planlös mekanisk dressyr utan vare sig formellt eller 

materiellt bildningsvärde, och resultaten äro okunnighet i musik, förråade och 

förstörda röster … ringaktning och förskräckelse för skolsång samt deprave-

rad musikalisk smak.” Hon gjorde mycket för att förändra sång och musikun-

dervisningen i skolan, bland annat genom läroböcker till skolorna med peda-

gogiskt material för att arbeta med gehör och notläsning. Den läroplan för 

folkskolan som kom 1919 uttrycker att syftet för ämnet är att bland annat 

väcka håg för sång, bilda röst och gehör och ge barnen ett förråd av psalmer 

och sånger.115 

I läroplanen 1919 uttrycks det tydligt att undervisningen skulle innehålla 

folkvisor, sånger om hem och hembygd och sånger om fosterlandet och årsti-

der. I nästa läroplan som kom 1955 hette ämnet ”musik”, där nämndes ännu 

fler detaljer om vad sångerna skulle innehålla; fantasiflykt, vardagsverksam-

het, tider på dagen och året, skollivet, kamratlivet, trafik, växter, djur, andliga 

visor och sånger för kyrkans högtider, visor från andra länder och tider. Skol-

sångböckerna innehöll redan sådana visor, och hade vad gäller visornas inne-

håll föregått läroplanen.116 

 
112 Holmdal 2000, s. 67-68. 
113 Lindberg 2002, s. 138-9.  
114 Reimers 1983, s. 84-5. 
115 Lindberg 2002, s. 137-9. 
116 Netterstad 1982, s. 95. 
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Grundskolan 

Året 1962 hade folkskolan spelat ut sin roll, då kom den första läroplanen för 

grundskolan, Lgr 1962.117 Den följdes åren 1969 respektive 1980 av Lgr 69 

och Lgr 80.118 År 1989 togs beslut om skolans kommunalisering, vilken inne-

bar en stor omvälvning och decentralisering av skolan, reformen genomfördes 

1991. År 1994 kom ”Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de fri-

villiga skolformerna”, Lpo 94 och Lpf94. Lpo 94, ”Läroplan för det obligato-

riska skolväsendet” innehöll läroplaner för grundskola, särskola, förskoleklass-

verksamhet (sexårsverksamhet) och fritis.119 Hösten 2011 började “Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” att gälla, Lgr11120, vilken re-

viderats i flera omgångar, senast 2018.121 

 

Lgr62 

I Lgr62 ingick musik som obligatoriskt ämne med 4 stadietimmar i lågstadiet 

(årskurs 1-3) och 5 stadietimmar i mellanstadiet (årskurs 4-6) fördelade som 

följer; en veckotimme i vardera årskurs 1 och 2, två veckotimmar i vardera 

årskurserna 3, 4 och 5, och 1 veckotimme i årskurs 6. I högstadiet (årskurs 7-

9) kunde eleven ha musik som tillval och få avsevärt ökad undervisningstid, 

eller välja bort musik.122    

I läroplanen beskrivs vad ämnet ska innehålla, bland annat Sång som på 

lågstadiet ska innehålla barnvisor, enkla sånglekar, koraler och stamsånger i 

årskurs 3; på mellanstadiet sånger och folkvisor från olika länder, stamsånger, 

koraler och kanon; och på högstadiet nämns sånger även på främmande språk 

och stamsånger.  

I anvisningar till läroplanen nämns att sång ”är barnens naturligaste ut-

trycksmedel” och att det ska hållas levande hela skoltiden. Sången ska också 

stödja andra ämnen, som svenska, kristendom, hembygdskunskap och främ-

mande språk. I lågstadiet ska sången vara anpassad till samtligas sångförmåga. 

 
117 Kungliga skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 1962, Kungl. Skolöverstyrelsens 
Skriftserie, 60 (Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 1962) <file:///C:/Users/User/Down-
loads/gupea_2077_30902_1.pdf> [hämtad 21 juni 2021]. 
118 Skolverket, Läroplan för grundskolan 1969 (Stockholm: Svenska Utbildningsförlaget Liber 
AB, 1969) <file:///C:/Users/User/Downloads/gupea_2077_30902_1.pdf> [hämtad 21 juni 
2021]; Läroplan För Grundskolan 1980, Allmän Del, Skolöverstyrelsen, red Kerstin Thorsén, 
(Stockholm: Liber utbildningsförlaget, 1980) <http://hdl.handle.net/2077/31016> [hämtad 21 
juni 2021]. 
119 Skolverket, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 
Lpo94, Lpf94 (Stockholm, 1994).  
<https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31298/1/gupea_2077_31298_1.pdf> [hämtad 21 juni 
2021]. 
120 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, ed. by Skolverket 
(Stockholm, 2011) <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31382> [hämtad 21 juni 2021]. 
121 Skolverket, Läroplan För Grundskolan, Förskoleklassen Och Fritidshemmet 2011: 
Reviderad 2018. (Stockholm, 2018) <http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975> [häm-
tad 23 juni 2021]. 
122 Kungliga skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan 1962, s. 111. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4rskolan_i_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rskoleklass
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rskoleklass
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fritidshem
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I lågstadiet och mellanstadiet ingår tonbildning och röstvård, och i högstadiet 

anpassning till pojkarnas målbrott.123 

 

Lgr69 

I läroplanen som kom 1969 är musik ett obligatoriskt ämne i hela grundskolan, 

antalet stadietimmar är oförändrade i låg- och mellanstadiet, 4 respektive 5, 

men har minskat jämfört med Lgr62 till 3 stadietimmar i högstadiet fördelade 

på 2 veckotimmar i årskurs 7 och 1 veckotimme i årskurs 9, all undervisning 

sker i helklass men med grupparbeten i högstadiet.  

Lgr69 innehåller ett omfattande supplement med anvisningar om musikun-

dervisningen. För låg- och mellanstadiet finns följande rubriker: Sång och 

spel; Röstvård; Rytm och rörelse; Tonhöjd, melodi och klang; Lyssnande. Det 

finns förslag på 11 respektive 12 sångböcker och böcker om musik för låg- 

och mellanstadiet. Bland andra Nu ska vi sjunga och Första sångboken för 

lågstadiet och Gula och Gröna Visboken, Skolsångboken och Sjung svenska 

folk för mellanstadiet, som alla utom Gula Visboken innehåller visor av Alice 

Tegnér. Dessutom hänvisas till Skolradions häften, där Alice Tegnér är rikt 

representerad. I läroplanen finns det detaljerade repertoarförslag vad gäller val 

av visor och sånger.  

För högstadiet är upplägget annorlunda, anvisningarna innehåller 8 rubri-

ker för årskurs 7: Musik omkring oss, innehållande exempelvis pop, visor, 

dansmusik, musik från radio och tv m.m.; musik och dans, med förslag på 

danser; Sång på skilda sätt, innehållande olika sångtyper och sångsätt; kring 

1790, där undervisningen ska ske i samverkan med historieämnet; Den stora 

orkestern; Ljud; Jazz; Klang och samklang. För årskurs 9 är rubrikerna: Musik 

i Afrika; Opera; Protest och revolt; Medeltidens musik; Musik i vår tid; Mu-

sikhistorisk översikt. Även här hänvisas till Skolradions musikprogram, och 

också för högstadiet finns rådgivande visförteckning samt förslag på böcker, 

men då böcker riktade till läraren. Röstvård saknas bland rubrikerna för hög-

stadiet, det finns en kort rådgivning på en halv sida om målbrottet, som rör 

både pojkar och flickor.124 

 

Läroplanerna Lgr62 och Lgr69 är båda mycket utvecklade vad gäller musik-

ämnet, och innehåller anvisningar och exempel med många detaljer och re-

kommendationer. I arbetet med båda läroplanerna deltog, bland andra, Inge-

mar Gabrielsson som expert i statliga kommitteer och utredningar, vilket 

skulle kunna vara en orsak till att musikämnet fått stort utrymme i dessa två 

läroplaner. Han var utexaminerad från Musikhögskolan i Stockholm och hade 

musiklärarexamen och högre organist och kantorsexamen. Han hade stort 

 
123 Kungliga skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan 1962, s. 295-307. 
124 Skolverket, Läroplan för grundskolan 1969; Läroplan För Grundskolan, Lgr69, Supplement 
Musik, ed. by Skolöverstyrelsen and Ulf Åkersten (Stockholm: Skolöverstyrelsen, Svenska 
Utbildningsförlaget Liber AB, 1969) <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31085> [hämtad 21 
juni 2021]. 
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intresse för att utveckla utbildningen i musik i grundskolan, och arbetade 

bland mycket annat med skolradion och dess musikprogram under åren 1954 

till 1963.125  

 

Lgr80 

I läroplanen för grundskolan från 1980 finns det kvar lika många stadietimmar 

i musik i låg- och mellanstadiet som i Lgr69, 4 respektive 5 medan stadietim-

marna minskat ytterligare i högstadiet till 2, de är dock i halvklass. Timmarna 

fördelas oftast till 1 veckotimme i årskurs 7 och 1 i årskurs 9. Bibehållna sta-

dietimmar i låg- och mellanstadium men en neddragning i högstadiet är intres-

sant i och med att det är på högstadiet det kunde finnas utbildade musiklärare.  

Textmassan som behandlar musikämnet har krympt i Lgr80 jämfört med 

tidigare läroplaner, och består nu av totalt 5 sidor där följande rubriker anges: 

Att musicera tillsammans; Att skapa musik; Musiken i samhället och världen. 

Det finns inte längre några rekommenderade läroböcker eller sångböcker, och 

inte heller några råd om musikval eller repertoar. Läroplanen är mycket all-

mänt hållen.126  

I Lgr80 finns möjlighet till tillval, vilket beskrivs ingående i Kommentar-

material. Där nämns dock inte tillval i ämnet musik.127 

 

Lpo94 

Efter en mångårig politisk debatt togs beslut om kommunalisering av skolan 

1989, och skolreformen genomfördes 1991. I och med läroplanen för grund-

skolan 1994 skedde en stor förändring främst i och med att beslut om kursut-

formningar och mål är kraftigt decentraliserade. Lpo94 är mål- och resultats-

tyrd. Målen är beskrivna, men den enskilda skolan tar beslut om hur de ska 

uppnås, och hur kursplaner ska läggas upp. Skolan ska utarbeta lokala arbets-

planer, som läraren ska använda. I avsaknad av en central läroplan med rikt-

linjer om vad ämnet ska innehålla, är det den enskilde läraren, eller arbetsla-

get, som har ansvar över ämnets innehåll. De olika ämneskursernas placering 

i årskurser tas på lokal nivå. För musikämnets del har antalet timmar ytterli-

gare krympt, och är i Lpo94 230 klocktimmar på nio år, vilket skulle motsvara 

cirka 25 ½ timme per årskurs och år, om timmarna fördelades jämt på nio 

årskurser.128 

Kursplanen för musik i Lpo94 består av 2 sidor som är mycket allmänt 

hållna. Om sång står det att mål är att utveckla kunskaper i sång (musik, dans, 

rörelse) som grund för en musikalisk allmänbildning. Det som anges om 

 
125 Lindberg 2002, s. 128-31. 
126  Skolöverstyrelsen, Thorsén, Läroplan För Grundskolan 1980, Allmän Del.  
127 Skolöverstyrelsen, Läroplan För Grundskolan Lgr80, Kommentarmaterial, Det Fria 
Studievalet (Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1981) <http://hdl.handle.net/2077/30980> 
[hämtad 22 juni 2021]. 
128 Skolverket, Läroplaner För Det Obligatoriska Skolväsendet Och de Frivilliga Skol-
formerna, Lpo94, Lpf94. 
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repertoar är att den ska innehålla svensk tradition och andra kulturer och gen-

rer. I övrigt står bland annat att musikämnet ”ska på olika sätt spegla såväl det 

nutida musiklivet i samhället som det historiska musikarvet”. I revisionen år 

2000 står mer uttalat att ”Musik är en del av kulturarvet. Musikämnet främjar 

en musikalisk allmänbildning, och lägger en grund för delaktighet i skolans 

och samhällets kulturliv.”129  

Vad det historiska musikarvet, eller kulturarvet i praktiken innehåller, 

framgår dock inte. Musikämnet blir bredare, men i och med att antalet timmar 

blir färre, kan det inte bli tillfälle till att gå djupare in i alla delmoment som 

ingår, och resultatet skulle kunna bli en förflackning och en kvalitetssänkning. 

 

Lgr11, reviderad 2015, 2016, 2017 och 2018 

Läroplanen för grundskolan som gäller från och med 2011 har uppdaterats i 

flera omgångar, senast 2018, men avsnittet om musik är i samtliga uppdate-

ringar detsamma som i ursprungsdokumentet från 2011.130 

Musikämnet behandlas på sex sidor, först tre sidor centralt innehåll i kur-

sen, och sedan tre sidor som anger kunskapskrav för olika betyg. I centralt 

innehåll för ämnet anges om att sjunga att eleven ska utveckla förmåga att 

spela och sjunga. Årskurs 1-3 ska innehålla sång och spel i olika former och 

under titeln Musikens verktyg anges att rösten som instrument ska behandlas. 

Om sång i årskurs 4-6 anges att kursen ska innehålla sång, melodispel och 

ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. Det som ska behandlas under 

Musikens verktyg är bland annat röst och hörselvård, till exempel uppvärm-

ningsövningar, samt hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikaliska 

hörselskydd. Eleverna ska få kunskap om röstens användning för olika ut-

tryck, de exempel som ges är sång, jojk och rap. Årskurs 7-9 ska innehålla 

sång, melodispel med mera med olika genretypiska uttryck. Som Musikaliska 

verktyg ska röstvård och hörselvård behandlas liksom hur musik kan orsaka 

hörselskador och hur sådana kan förebyggas. Inga förslag på läroböcker eller 

på repertoar ingår i läroplanen.131  

Enligt den timplan som gäller för grundskolan från och med höstterminen 

2021 är antalet musiktimmar 230. Återigen finns en stadieindelning, och låg-

stadiet (årskurs 1-3) har 70 timmar musik, mellanstadiet (årskurs 4-6) 80 tim-

mar och högstadiet (årskurs 7-9) 80 timmar. Hur timmarna fördelas på årskur-

ser inom de olika stadierna beslutas i den enskilda skolan.132  

 
129 Utbildningsdepartementet, Kursplaner För Grundskolan, 1994 (Stockholm: Utbild-
ningsdepartementet, 1994) <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30959> s. 36-7. [hämtad 23 
juni 2021] 
130 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011; Skolverket, 
Lgr11 Rev 2018. 
131 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Sid 100-6. 
132 Skolverket, "Timplan För Grundskolan 2021" (Skolverket, 2021) <https://www.skolver-
ket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/timplan-for-grund-
skolan> [hämtad 23 juni 2021]. 
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Förskolan 

När förskolan slutade att lyda under Socialdepartementet och organisatorikt 

började tillhöra Utbildningsdepartementet fick den sin första läroplan, Lpfö 

98.133 Men innan dess fanns ett ”pedagogiskt program” som gavs ut 1987 och 

var en av skrifterna med Socialstyrelsen Allmänna råd.134 I de allmänna råden 

framgår det bland annat att sång och musik betraktas som viktigt för barnens 

möjlighet att uttrycka sig. Barnen ska stimuleras att sjunga och använda rös-

ten. Som ett sätt att skapa gemenskap och glädje kan gemensam sång och 

danslekar användas. Sången kan ge möten med olika kulturer. Det bör finnas 

en repertoar av gamla och nya sånger vid varje förskola, och sång- och dans-

lekar bör tas till vara som traditionellt hör ihop med olika speciella tillfällen 

och högtider.135 Detta synsätt innebär att det förväntas att förskolepersonalen-

förväntas ha den kunskap som krävs för att sjunga visor med barnen, inte minst 

att de förväntas ha en repertoar som fungerar för syftet med sången i förskolan. 

   
Lpfö98 reviderades 2010, 2016 och 2018.136 Lpfö18 är nu gällande läroplan 

för förskolan. I Lpfö98 är det kortare och mindre detaljerad text som rör musik 

och sång i förskolan än i det ”pedagogiska programmet” från 1987. Lpfö98 

säger att barnet ska utveckla ”sin skapande förmåga och sin förmåga att för-

medla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”. Dessutom anges att ”Att skapa 

och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och mu-

sik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk 

utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling 

och lärande.” Lpfö18 innehåller samma formuleringar som Lpfö98. Något yt-

terligare om musik och sång finns inte i någon senare revision av läroplanen.137 

A:2 Lärarnas utbildning i musik 

I avsnittet behandlas kort vad som är utmärkande för barns röster, kraven på 

musikutbildning för lärare i folkskola, grundskola och förskola, samt ett ex-

empel på en guide för lärare i lågstadiet.  

 
133 Skolverket, Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Stockholm: Skolverket : Fritze [distributör, 
1998), MCMXCVIII <http://www.skolverket.se/publikationer?id=1067> [hämtad 23 juni 2021]. 
134 Socialstyrelsen, Pedagogiskt program för förskolan, Allmänna råd från Socialstyrelsen, 
1987 (Stockholm: Socialstyrelsen, 1987) <https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30947> [hämtad 
24 juni 2021]. 
135 Ibid, sid. 34-5. 
136 Skolverket, Läroplan för förskolan Lpfö 98: reviderad 2010. (Stockholm: Fritze [dis-
tributör] : Skolverket, 2010) <978-91-38325-38-4> [hämtad] 21 juni 2021]; Skolverket, Läro-
plan för förskolan Lpfö98 reviderad 2016 (Stockholm: Skolverket, 2016) 
<https://www.skolverket.se/getFile?file=2442> [hämtad 21 juni 2021]; Skolverket, Läroplan 
för förskolan. Lpfö 18. 2018, 2018 <https://www.skolverket.se/getFile?file=4001> [hämtad 21 
juni 2021]. 
137 Skolverket, Lpfö98, sid. 6, 9; Skolverket, Lpfö18, sid. 9, 14.  
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Barns röster och vuxnas 

För barns möjligheter att lära sig sjunga är det viktigt att sången går i en tonart 

och har ett omfång som fungerar för barnets röstomfång.  

Barn är mindre än vuxna, de har kortare stämband, mindre lungkapacitet, 

mindre resonanshåligheter och svagare muskler än vad vuxna har, och barn 

har därmed ett högre röstläge och en tunnare röstklang än vad vuxna har. I 

förskoleåldern kan ett barn sjunga i ett omfång om ungefär en oktav, omkring 

c1 till c2, men detta gäller med stora variationer mellan individer. Röstom-

fånget blir större när barnet växer, och omfånget påverkas även av hur mycket, 

och på vilket sätt, barnet sjunger. Rent fysiologiskt kan rösten röra sig inom 

ytterligare cirka en oktav upp hos ett förskolebarn, det vill säga att barnet kan 

pipa eller skrika i ett högre läge, men därmed inte med nödvändighet sjunga i 

det läget. En vuxen kvinna har ett ’bekvämt’ röstläge för sång cirka en kvart 

eller kvint lägre än ett förskole- eller småskolebarn. Det betyder att om en 

kvinnlig lärare tar upp en sång i ett läge som är bekvämast för henne, så är det 

ofta för lågt läge för de små barnen. Då passar det ofta bättre för barnen om 

sången tas upp av en man, eftersom barnen kan oktavera utgående från det 

som är ett ’bekvämt’ läge för de flesta mansröster.138  

Alla som försökt sjunga i ’fel’ tonart vet hur svårt det kan vara, rösten glider 

hit och dit innan den hittar något fungerande sångsätt, vilket kan bli någon 

tveksam mellanform. Att ta upp sånger i vad som är ”fel” tonläge för barn, 

kan sannolikt medföra att det blir lättare att utvecklas till att bli en ”brummare” 

som i vuxna år saknar sångligt självförtroende, och kanske inte sjunger alls. 

Förutom att tydligt ange tonarten är en annan viktig aspekt för en lärare, eller 

annan sånganförare, att räkna in sången på ett sätt som gör att sångens taktart 

och tempo är tydligt, och att se till att alla startar samtidigt. Inräkning ”1-2-3”, 

motsvarande ”klara-färdiga-gå”, används ibland både i och utanför skolan, 

oavsett om taktarten är 2/4 eller 4/4 eller något annat än en ren tretakt, och kan 

bidra till att få en sång på glid, både i takt och ton.   

Utbildning till folkskole- eller grundskollärare 

Tidigare krävdes förkunskaper i musik för att komma in på lärarseminariet 

och blir klasslärare i folk- eller grundskola. År 1865 krävdes av de som skulle 

antas till lärarseminariet att de skulle ha ”kännedom om nottecknen och om 

toners läge på ett musikaliskt instrument. Detta krav togs bort 1878 men då 

ingick sångundervisning i lärarutbildningen. År 1886 återinfördes krav på 

”förmåga att rätt uppfatta och återge toner” i antagningskraven, vilket år 1894 

 
138 Fagius, 2007, sid 21-54; Gunnel Fagius, "Från Alice Tegnér till Malena Ernman – om sån-
gideal i olika tider. Vad ska barnen ärva och varför?", Skrifter från Centrum för barnkul-
turforskning vid Stockholms Universitet, 2011, 44, sid. 1–8. 
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utvecklades med ”förmågan att ur minnet sjunga några enklare sånger och 

psalmer”.139 

I samband med att grundskolan infördes kom nya riktlinjer för utbild-

ningen för lärare. År 1968 kom Skolöverstyrelsens ”Studieplaner för klasslä-

rarutbildningen” vilket medförde att antagningsproven i musik försvann, och 

det fanns inte längre några krav på kunskaper i musik, sång eller förmåga att 

ackompanjera för att börja utbildning till klasslärare. Blivande klasslärare 

kunde välja att fördjupa sig i idrott eller musik under sin studietid. Efter 1968 

finns en stor vidd i musikutbildningen hos klasslärare, på låg- och mellansta-

diet finns de som helt saknar musikutbildning, det finns grundskollärare som 

är behöriga i årskurs 1-3 med 5 poäng i musik och de med 15 poäng musik 

som är behöriga i årskurs 1-7; det finns grundskollärare i årskurs 4-9 som un-

dervisar i ämnet musik och något annat ämne; det finns ämneslärare som en-

bart undervisar i musikämnet; och det finns ämneslärare som undervisar i mu-

sik och ett annat ämne.140 Många ämneslärare i musik har även musikutbild-

ning från universitet, folkhögskolor eller musikhögskolor. Det är stor bredd 

vad gäller vilken musikutbildning som lärare i grundskolan har, i grundtanken 

vad gäller lärarutbildningen och arbetet i skolan ingår att samarbeta med per-

soner med olika kompetenser.  

Det är intressant att konstatera att det stadium i grundskolan med flest mu-

siktimmar, klass 1-3, är det stadium där det är lägst krav på lärarnas utbildning 

i musik. Många grundskolor är idag profilerade med olika inriktingar. Skolor 

med musikinriktning har sannolikt ämneslärare med utbildning i musik även i 

de lägre klasserna, vilket är skolans val.    

Utbildning till förskollärare 

På 1930-talet infördes musik i utbildningen till förskollärare, ämnet hade fun-

nits tidigare med då hetat ’sång’, eller ’sång och lekar’.141 I den nutida förskol-

lärarutbildning kan musik helt väljas bort.  

I förskolan finns barnskötare och förskollärare. Barnskötarutbildningen 

finns som 3-årig gymnasieutbildning. Utbildningen består av 600p gymnasie-

gemensamma ämnen, 700p programgemensamma ämnen, 200p individuellt 

val, 100p gymnasiearbete samt 600p fördjupnings. Det är bland fördjupnings-

ämnena som musik kan väljas som tillval, en kurs på 100p bestående av bruks-

spel och ackompanjemang samt rytmik. Musik finns inte bland de ordinarie 

 
139 Netterstad 1982, s. 96-97, 256-257. 
140 Bertil Hähnel, Ralf Sandberg och Per-Johan Ödman, Skola, Musik, Förändring: En de-
battbok om den nya läroplanen Lpo 94 och kursplanen i musik (Stockholm: Centrum för mus-
ikpedagogisk forskning - MPC vid Kungl. Musikhögsk. : KMH förl., 1996), s. 119-20. 
141 Berit Uddén, Musik pedagogik med kunskapande barn: vad Fröbel visste om visan som tol-
kande medel i barndomens studiedialog (Stockholm: KMH Förl., 2001), s. 20.  
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kurserna på utbildningen.142 Förskollärarutbildningen är en utbildning på tre 

och ett halvt år som finns vid många universitet och högskolor. Kursutbud och 

kursinnehåll kan skilja mellan olika utbildningsinstitutioner. Exempelvis vid 

Uppsala Universitet ingår musik i kursen ”Estetiskt lärande i förskolan” som 

är på 15 högskolepoäng. Kursen ”... ska utveckla insikt i estetiska lärprocesser 

och genom lärande i helheter utveckla didaktiska och metodiska färdigheter i 

relation till barns lärande och kommunikation, i och genom uttrycksformerna 

bild, pedagogiskt drama samt musik.”143 Överlag är det tydligt, vid en titt på 

kursplaner från olika universitet och högskolor, att musik oftast framställs som 

ett medel för språklig utveckling eller kommunikation eller annat, men inte 

som ett värde i sig.   

Lärarens guide till musik årskurs 1-3 – ett exempel 

Lärarens guide till musik åk 1-3 – teori, praktik, bedömning144 är en nyskriven 

handledning till läraren i de lägre årskurserna, som kan ge en insikt i hur 

undervisning i musikämnet kan se ut i nutid. Boken är utgiven av Natur&Kul-

tur som är en stiftelse, och är alltså ett privat initiativ.  

Boken börjar med att konstatera att antalet musiktimmar har skurits ned i 

Lgr11 jämfört med tidigare läroplan, och att det inte finns några kunskapskrav 

i musik för årskurs 3 utan att sådana krav kommer först i årskurs 6.  

Det ges förslag till planering i boken, och det är tydligt att musikämnet bör 

eller kan integreras med annan undervisning, exempelvis föreslås FN-dagen 

som ett bra tillfälle att sjunga sånger om fred, demokrati, värdegrund och vän-

skap, och att sjunga bokstavs- eller alfabetssånger som hjälp för träning i att 

läsa och skriva. Även att teckna instrument, att bygga instrument och att skapa 

egen musik.  

Lektioner bör helst hållas i en musiksal, men om lektionen hålls i klassrum-

met bör det vara en tydlig skillnad mellan musiklektioner och andra lektioner. 

I musiksalen är pianot det viktigaste instrumentet, men annat som behövs är: 

elbas med stativ, förstärkare, notställ, stämapparater, eventuellt elgitarr med 

tillbehör, ett 10-tal ¾-gitarrer med väggfästen samt gitarr till läraren, samt ett 

10-tal elev-keyboards med hörlurar. Förutom detta är det önskvärt med ett an-

tal rytminstrument: ett 10-tal vardera av claves, trianglar och tamburiner, 

handtrummor, maraccas samt en golvpuka eller djembe. 

Handledningen innehåller en musikordlista, tomma rutor för terminsplane-

ring, exempel på bedömningsgrunder där de grundläggande innebär att delta 

aktivt i gemensam sång och spel, att imitera enklare rytmer, att kunna vad 

 
142 Skolverket, "Barn och Fritidsprogrammet" <file:///C:/Users/User/Downloads/Barn-
%20och%20fritidsprogrammet.pdf> [hämtad 28 juni 2021]. 
143 Uppsala Universitet, "Kursplan För Estetiskt Lärande i Förskolan, Uppsala Universitet" 
(Uppsala Universitet, 2021) <https://uppsalauniversitet.se/utbildning/utbild-
ningar/selma/kursplan/?kKod=4PE028&lasar=> [hämtad 13 juli 2021]. 
144 Dietrichson, Rådling och Modén 2019.  
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strängarna heter på en bas, att kunna beskriva musik med enkla musikaliska 

termer, att känna till olika instrumenttyper och hur de låter samt att kunna 

analysera musik vid gemensam lyssning (exempel ges i avdelningen som 

handlar om musiklyssning).  

I avsnittet ”Sjunga och spela” står att syftet är att alla elever ska delta aktivt 

i gemensam sång, imitation, enkel stämsång och enkla kanon-övningar, och 

att det mest grundläggande i musikundervisningen i de lägsta årskurserna är 

att få alla att sjunga. Vad gäller val av sånger anger läroplanen att de ska ge 

inblick i både historia och nutid. I boken ges förslag på 19 sånger att sjungas 

i årskurs 1-3, bland dem 2 av Alice Tegnér; ”Ekorrn satt i granen” och ”Mors 

lilla Olle”. Visförslagen är författarnas, och finns inte i läroplanen.  

Det påpekas att det är viktigt att ge pulsen i sånger, och att anpassa tonläget 

till barnens röstomfång, D-dur rekommenderas som något som oftast fungerar.  

Ganska långa avsnitt i boken handlar om spel på rytminstrument, på andra 

instrument och improvisation. Att lyssna på musik har en egen avdelning i 

boken liksom att integrera musik med andra ämnen. 

 

Viktigt att notera är att handledningen är ett privat initiativ, och inte en statlig 

eller central handledning. Det sammantagna intrycket av guiden är att sången 

ges en relativt stor vikt i musikundervisningen i de lägre klasserna, men att det 

är mycket annat som ska få plats i ett krympande antal musiktimmar. Guiden 

bekräftar att utrymmet för sång minskar i skolämnet musik, i de lägre årskur-

serna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågor om sångstunder i förskolan, september 
2021 

 

1. Hur många barn är det i gruppen och vilken ålder har de? 

 

2. Hur ofta har ni sångstunder med barngruppen? 

 

3. Använder ni någon sångbok, och vilken i så fall? 

 

4. Om ni inte använder någon sångbok, var hittar ni sånger? 

 

 

5. Lista 10 vanliga sånger ni sjunger vid sångstunder:  

 ① 

 ② 

 ③ 

 ④ 

 ⑤ 

 ⑥ 

 ⑦ 

 ⑧ 

 ⑨ 

 ⑩ 

6. Hur görs valet av sånger? 

 

 

7. Har du/ni någon ytterligare kommentar? 
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Bilaga 2 Kompletterande fråga om sånger i förskolan, 
september 2021 

 

Sjunger ni ibland någon av följande sånger vid sångstunder? Pricka 

för de av sångerna ni sjunger:  

 ○ Ekorr’n satt i granen 

 ○ Mors lilla Olle 

 ○ Bä bä vita lamm 

 ○ Lasse liten 

 ○ Ro, ro barnet 

 ○ Dansa min docka 

 ○ Borgmästar Munthe 

 ○ Blåsippan ute i backarna står 
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Bilaga 3 Tabell med redovisning av förskolor och 
enkätsvar 

 
Förskola Enkät 

(två X innebär 

att påminnelse 

sänts) 

Kompl. fråga 

(sänd efter 

svar på enkät) 

Kommentar 

 Sänd Svar Sänd Svar  

A 

Föräldra- 

kooperativ 

X 

 

X X 

X 

 

X 

Enkät: Inga visor av AT bland 10 

vanliga 

 

Kompletterande fråga: Ekorren, Bä 

bä vita lamm, Blåsippan 

 

B 

Kommunal 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

- 

Enkät: : Inga visor av AT bland 10 

vanliga 

 

C 

Kommunal 

 

X 

X 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

D 

Kommunal 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

Svar för två grupper, 5 år musikför-

beredande specialgrupp, 3-5 år ’van-

lig’ grupp 

 

Enkät: Inga visor av AT bland 10 

vanliga  

 

Kompletterande fråga: Bä bä vita 

lamm, Ekorren, Blåsippan (båda 

grupperna) 

 

E  

Privat 

Öppen för- 

Skola 

 

X X X X Enkät: : Inga visor av AT bland 10 

vanliga 

 

Kompletterande fråga: Bä bä vita 

lamm (med textändringar) 

 

F 

Privat 

 

X 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

Påminnelse skickad 

Inget svar 

 

G 

Kommunal 

 

X 

X 

 

- 

 

- 

 

- 

Påminnelse skickad 

Inget svar 

 

H 

Kommunal 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Enkät: Bä bä vita lamm, bland 10 

vanliga 

 

Kompletterande fråga: Bä bä vita 

lamm, Ekorren, Dansa min docka, 

Borgmästar Munthe 

 


