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Abstrakt 

 
Engelsk titel: Primary songs: An empirical study about spiritual children’s songs in The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 

 
 
Syftet med studien är att få en djupare inblick i om informanternas trosuppfattning har 

påverkats av barnsångerna de fick sjunga i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga då de var 

små, och i så fall hur detta har påverkat dem.  

 

Sex informanter som alla gick i Primär (kyrkans organisation för barn) har valts ut och 

intervjuats. Informanterna är i åldrarna 19 till 32 och är från Sverige och USA. Studien 

innehåller även en del om kyrkans musiktradition och kultur, samt analys av en primärsång. 

 

En av studiens slutsatser är att primärsångerna har varit ett medel för informanterna att lära 

sig mera om evangeliet, känna den Helige Anden och därigenom utveckla deras personliga 

tro. Informanterna kommer fortfarande ihåg sångerna i vuxen ålder och kan på så sätt fortsätta 

sjunga och fördjupa sig i sångernas religiösa budskap.  
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Förord 
 

Först vill jag passa på att tacka mina informanter för att ni ville vara med i denna studie. Min 

handledare Karin Strinnholm Lagergren vill jag också ge ett enormt stort tack for vägledning 

och goda råd genom hela processen, samt Daniel Blomberg som hjälpt mig mycket då jag 

behövde friska ögon som kunde rätta min förnorskade svenska. Till slut vill jag tacka min 

underbara make Robert för allt stöd, kärlek och korrekturläsning han bidragit med.  
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund till studien 
 

Musik är en stor del av mitt liv. Det är naturligt för mig att vara omgiven av musik som 

lyssnare, men också som sångare. Detta har fått mig att undra var allt började? Vad var det 

som fick mig att tycka så mycket om att spela musik och sjunga? Såklart kan det ju finnas 

ganska enkla sociologiska förklaringar till detta, min mor har alltid sjungit för mig, och min 

far spelar gitarr och flöjt. Men som tillägg till musiken jag fick höra hemma, fick jag 

musikundervisning i form av sång i Kyrkan redan från jag var ett litet barn. I primär, som är 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas organisation för barn mellan 3-11 (kan jämföras 

med Svenska kyrkans barntimme), fick jag varje vecka sjunga och lära mig nya sånger, samt 

höra historier ur skrifterna och lära mig mer om Gud och Jesus.   

 

Sångerna jag och de andra barnen fick lära oss i Kyrkan var ofta lätta med fina melodier och 

religiösa budskap, men vi sjöng även sånger som kan klassas som mer roliga med rörelser till, 

exempelvis huvud, axlar, knä och tår. Jag kommer inte ihåg mycket från min tid i Primär, 

förutom sångstunderna. Sångerna som jag lärde mig som barn kommer jag fortfarande ihåg 

och de är med mig som goda, gamla vänner.  

 

En annan faktor som motiverade mig att skriva denna uppsats var att jag inte lyckats hitta så 

mycket forskning kring andliga barnsånger, och här i Sverige är det ytterst litet skrivet om 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i vetenskapliga sammanhang. Denna studie ger 

genom ett insiderperspektiv en inblick i hur Primärsångerna har varit ett sätt att påverka 

informanternas religiösa tro.  

 

För att slippa att skriva hela Kyrkans namn hela tiden, kommer jag i denna text skriva Kyrkan 

med versal när jag menar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Jag kommer även till att 

omtala Kyrkans musik som SDH-musik (Sista Dagars Heliga). I engelskspråkig litteratur 

används LDS music (Latter-Day Saint) som är detsamma som SDH-musik.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att få en djupare inblick i om informanternas trosuppfattning har 

påverkats av Kyrkans barnsånger, och i så fall hur. Är det bara sånger som är roliga i stunden 

när man sjunger dem, eller kan de tjäna ett större syfte genom att bygga barnens religiösa 

identitet? För att kunna uppnå undersökningens syfte, finns fyra frågeställningar som jag 

hoppas få svar på. 

 

Har primärsångerna bidragit till att påverka informanternas tro? I så fall, hur? 

Har informanterna lärt sig om sin tro av sångerna?  

Vilka minnen finns kvar nu, i vuxen ålder?  

Har sångerna bidragit till att forma informanternas identitet?  I så fall, hur? 

 

 

1.3 Teman 
 

Undersökningen kommer att redovisas och diskuteras tematiskt. Det första temat är  

Hur informanterna fick lära sig sångerna. Detta tema kommer även att beröra multimodalitet 

och legitimering. Multimodalt i detta sammanhang är sätten som informanterna fick lära sig 

sångerna genom, legitimering är ett begrepp som handlar om hur läran förklaras och 

försvaras. En utförligare redovisning av begreppen kommer senare. 

Tema nummer två är Hur använder informanterna sångerna i sitt vuxna liv? 

Det tredje temat består av en analys av primärsången Vi vill ge världen hans ord. 

 

 

1.4 Forskningsöversikt 
 

Denna studie kan placeras in i både ett musiketnologiskt och musiksociologiskt fack. 

Musiketnologiskt eftersom undersökningen handlar om musik inom en bestämd kultur och 

religion. Musiksociologisk eftersom undersökningen även handlar om vilken betydelse 

primärsångerna har haft för informanternas identitet.  
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Colleen Jillian Karnas-Haines har skrivit en avhandling om Kyrkans barnmusik som heter The 

Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints/Mormon children’s music: its history, 

transmission, and place in children’s cognitive development från 2005. I avhandlingen 

kommer hon fram till att primärmusiken är en ständig reflektion över Kyrkans teologi och 

kulturella trender. Hon skriver även om primärsångbokens tillkomst och hur barnen får ta del 

i den religiösa musiken på ett sätt som är passande för deras kognitiva nivå. 

Karnas-Haines är inte medlem av Kyrkan men är gift med en man som är uppvuxen och 

medlem i Kyrkan. I avhandlingen skriver hon att hon bor i Utah, som är staten där Kyrkans 

huvudkvarter ligger. I förhållande till Kyrkan definierar hon sig som en outsider.  

 

En annan bok som har bidragit med information om primärsångar är We shall make music – 

stories of the primary songs and how they came to be (2007) av Patricia Kelsey Graham. 

Graham var ordförande i kommittén som gav ut Barnens Sångbok i 1989. I boken skriver hon 

korta biografier om författarna till primärsångerna och historier bakom sångerna. Denna bok 

har tillfört information om primärsånger som annars skulle vara svår att få tag i. Denna bok 

var mycket bra för att få reda på historien bakom sången Vi vill ge världen hans ord samt 

information om Janice Kapp Perry som är sångens kompositör.  

 

Johanna Still (2011) har skrivit en avhandling som heter Musikalisk lärandemiljö. Planerade 

musikaktiviteter med småbarn i daghem.  Denna bok har hjälp mig med att få översikt över 

några olika teoribildningar om musik och barn. Det jag i första hand har haft nytta av att läsa 

var om musikteoretiker som t.ex. Orff och musikpedagogen Suzuki.  

 

Dessa titlar som jag hittills tagit upp är några av böckerna som jag har använt mig av i mitt 

arbete. Men vad finns det mer för forskning? Efter mycket sökande, på framförallt den 

nationella databasen LIBRIS, drar jag slutsatsen att det inte finns så mycket forskning på 

området kring andliga eller religiösa barnsånger. Det finns däremot mycket skrivet om barn 

och musik, som till exempel Johanna Sill som redan nämnts. Om religion och musik finns det 

också en del forskning t.ex. Stig-Magnus Thorsén (1980) som är professor i musik och 

samhälle som har skrivit en musiksociologisk analys av musiken i Götene 

filadelfiaförsamling. Boken handlar mycket om musiken som både unga och vuxna i den 

aktuella församlingen tar del av, men den är inte specifikt inriktad på barnmusik. När det 

kommer till musikhistoriska böcker om kristendom och musik finns exempelvis handboken 
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Musik i kristen tradition: från tempel och katedraler till kyrkor och torg av musikern och 

musikvetaren Andrew Wilson-Dickson (1996). 

 

2005 gjorde kantorn Eva Larsson-Westin en undersökning om hur barnkörer och 

barnkörledarnas roll har utvecklats de senaste 15 åren inom Uppsala stift. Hon gjorde en stor 

enkätundersökning bland barnkörledare inom Uppsala stift där hon drar slutsatsen att det är 

svårare att vara körledare nu än för 15 år sedan, men även om arbetet är krävande tycker 

körledarna att det är roligt och givande, samt att barnkörerna bör prioriteras mer eftersom de 

är kyrkans framtida körsångare och kyrkomusiker. (Larsson-Westin 2005)  

 

Eftersom det är så litet skrivet om just andlig barnmusik överhuvudtaget blir det svårt att 

placera min undersökning i fältet. På sätt och vis ligger denna studie ganska nära Karnas-

Haines studie om man ser till att temat är Primärsånger. Men i motsats till henne har jag ett 

insiderperspektiv samt att jag har vuxna informanter istället för barn.  

 

 

 

2 Teori och metod 
 

2.1 Teoretisk anknytning 

 

Utgångspunkten i den teoretiska anknytningen är att studera hur musik skapar identitet, 

samhörighet samt hur musiken skolar in deltagaren i ett trossystem. 

  

Det finns många teorier om hur identitet skapas. Musikvetaren Even Ruud har i sin bok Musik 

og identitet skrivit att identiteten inte är något som kommer till oss färdigutvecklad, men att 

det är något som präglas av vår egen reflexivitet1 (Ruud 2002). Med andra ord något som 

präglas av hur vi tänker och ser på oss själva och vårt eget tänkande. Han skriver vidare att: 
 

Identitet er noe som konstrueres samtidig som vi utformer en støpeform for hvem eller hva vi 

ønsker å være, hvor vi vil tilhøre. I denne matrisen - 'selvet i kontekst' - synes sentrale parametre 

å være våre kroppsopplevelser, vår følelse av historie, vår tilknytning til sted, våre relasjoner til 

                                                
1  Reflexivitet har i detta sammanhang att göra hur man som individ ser på sig själv och ens egen 
självuppmärksamhet (Ruud 2002 s 46-48). 
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andre mennesker, samt opplevelsen av personlig handlekraft. Denne konteksten kan også utvides 

till å gjelde transpersonlige eller transcendentale erfaringer. Med andre ord kan vi også trekke 

inn opplevelser som er preget av religiøse erfaringer, følelsen av å ha møtt noe som står 'over 

sansene', noe 'fantastisk' som sprenger rammene for den virkeligheten vi lever i til daglig. 

(Ruud 2002 s 53-54). 

 

Utifrån detta synsätt kan man säga att det som händer runt oss har stort inflytande på vår 

identitet samtidigt som vi själva kan påverka genom vem vi önskar att vara, samt att religiösa 

erfarenheter också kan vara av betydelse. Ruud skriver senare mer om transcendentala 

musikupplevelser, att de kan ge en känsla av ny insikt, att musiken kan ha en helande karaktär 

och att musiken kan vara en del av ens personliga utveckling. Han fortsätter även med att 

”Forskerene finner også at musikkopplevelsen har bekreftet ens identitet, styrket selvtilliten 

og følelsen av felleskap med andre mennesker[...].” (Ruud 2002 s 184)  

I undersökningen ser jag på informanternas religiösa erfarenheter i samband med 

primärsånger och om det som Ruud skriver även kan passa in på informanterna i denna studie.  

 

Andrew Wilson-Dickson som är kyrkomusiker och lektor i musikvetenskap har en teori om 

att musiken har tre funktioner, dessa är: 

1. Musikens extatiska dimension 

2. Den symboliska dimensionen 

3. Känslans musik 

Den första dimensionen har med hur man upplever musiken med kroppen, en del av den 

extatiska dimensionen är till exempel att man börjar klappa eller stampa takten när man 

lyssnar på musik. Den symboliska dimensionen handlar om symboler i musiken, och att 

musiken i sig kan vara en symbol för något större. Känslans musik handlar om att musikens 

uppgift är att förmedla känslor. (Wilson-Dickson 1996 s 12-13)  

 

I denna uppsats ska jag se närmare på hur dessa funktioner passar in på primärsångerna. Har 

t.ex. informanterna upplevt dessa musikfunktioner, eller kan man hitta de i primärsången som 

jag kommer att analysera? 

 

 Legitimering är ett begrepp som sociologerna Berger och Luckmann använder i sin 

kunskapssociologi. Legitimering är nödvändig när en ny generation eller nya människor ska 

lära sig ett nytt synsätt. I boken Kunskapssociologi står det bland annat att: 
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”Legitimeringen är denna process som ’förklarar’ och ’försvarar’.” (Berger & Luckmann 

1979 s 112) På vilket sätt förklarar och försvarar primärsångerna Kyrkans lära?  

”Legitimeringen talar inte bara om för individen varför han bör utföra en handling och inte en 

annan; den låter honom också få veta varför saker och ting är som de är.” (Berger & 

Luckmann 1979 s 113). Hur talar primärsångerna om hur saker och ting är som de är? 

Främst i analysen av primärsången Vi vill ge världen hans ord kommer jag att se närmare på 

legitimeringen i förhållande till sången. Då kommer jag att studera hur sångtexten förklarar 

principer som Kyrkan ser på som sanningar.  

 

Multimodalitet är också ett begrepp som jag kommer att se närmre på och koppla till hur 

primärsångerna lärs ut. Ordet multimodal betyder ”på flera sätt”. Selander och Kress skriver 

att: 
Multimodalitet tar utgångspunkt i de olika resurser av olika slag som finns till hands för att tolka 

världen och skapa mening. Föremål, gester, ord och symboler betyder inte något i sig. De får sin 

betydelse av det sociala sammanhang där de har skapats och där de används. (Selander & Kress 

2010 s 26) 

 

Jag har valt att ta med det multimodala begreppet som ett redskap till att redovisa vilka sätt 

som informanterna har varit med om när de lärt sig primärsångerna.  

 

 

2.2 Insider/outsider 

 

När man åker bort till andra länder kan man tycka att kulturen och traditionerna där är 

exotiska och mycket intressanta. Samtidigt kan personer från det landet åka hit till Sverige 

tycka precis samma sak. När man lever i en kultur och har denna kultur som sin egen är man 

en insider. De motsatta av att vara insider är att vara outsider. Det är man när man åker till nya 

platser eller tar del av ”främmande” kulturer som inte alls behöver vara långt bort. Denna 

undersökning är inom ett fält där jag är insider. Jag delar samma tro som informanterna och vi 

gick alla i Primär som barn och även om vi inte kommer från samma land (jag kommer från 

Norge) så har vi lärt oss samma sånger med samma budskap även om det har varit på olika 

språk. En av insiderns fördelar är att man känner till kulturen, ord och uttryck, man kan förstå 

sina informanter eftersom man ”pratar samma språk”. Informanterna kan känna sig 

avslappnade och inte känna att de måste förklara alla lärosatser om tron. De kan istället 
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fokusera på frågorna och sina egna upplevelser kring musiken, som är det intressanta i 

undersökningen. De behöver heller inte känna att de måste försvara sin religion. Nackdelen 

med att studera sitt eget fält är att man kan gå miste om saker som kan vara intressanta, att 

man blir ”hemmablind”. Det är i arbetet viktigt att förstå att insiders och outsiders kan se på 

samma sak, men ändå se olika saker, lägga märke till olika ting, och tycka olika saker är 

intressanta. Det är viktigt som insider (och outsider) att veta att detta är aspekter som spelar 

en roll i hur undersökningen ser ut (Ehn & Klein 1994).  

 

Det är därför viktigt för mig att jag under processen och undersökningen tar ett steg tillbaka 

och undersöker mitt material kritiskt och sätter frågetecken vid sådant jag redan kan, och på 

så sätt bli mera medveten och mindre ”hemmablind”. Att ha ett reflexivt synsätt är ett sätt att 

göra detta. I boken Från erfarenhet till text går etnologerna Billy Ehn och Barbro Klein in på 

hur olika forskare har använt sig av ett reflexivt synsätt i sina undersökningar. 

 
Ordet ’reflexivitet’ har med återsken och spegling att göra och i det här sammanhanget låter vi 

det beteckna tänkandet om sitt eget tänkande2. Att vara reflexiv är således att vara medveten om 

sin egen medvetenhet. I andanom tar man ett steg åt sidan och betraktar sig själv, men också sin 

egen självmedvetenhet. (Ehn & Klein 1994 s 11) 
 

Det är vanligt i den akademiska världen att undersökningar och texter ska var så objektiva 

som möjligt och att forskaren ska vara så osynlig som möjligt i texten. Att inta ett reflexivt 

förhållningssätt betyder att när man undersöker andra studerar man även sig själv. Allt man 

tänker, undersöker, vilka frågor man ställer, allt är med och bidrar till att beskriva forskaren 

eftersom det är forskaren som bestämmer hur texten ska se ut. Redan valet av ämne i 

undersökningen säger något om forskaren. Varför är detta intressant, eller vad är intressant 

med detta är en fråga som jag har ställt mig själv under arbetets gång för att få perspektiv om 

saker jag som insider ser på som något ”helt vanligt” kan vara spännande för en outsider att 

veta mer om (Jfr Ehn & Klein 1994).  

 

 

 

 

                                                
2  Detta har Ehn och Klein tagit från Babcock, B, 1980. Reflexivity: Definitions and 
Discriminations.  
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2.3 Intervju som metod 

 

Till alla intervjuer har det funnits en intervjumall (se bilaga 2). Det har varit öppet för 

följdfrågor och på slutet av intervjun har jag vid några tillfällen ställt kompletterande frågor. 

Ett flertal av intervjuerna har ägt rum i Kyrkans kapell i Växjö, ett par hemma hos mina 

svärföräldrar samt en telefonintervju. Intervjuerna har tagit mellan 20-30 minuter. Innan varje 

intervju har jag upplyst informanten om vilka etiska riktlinjer som gäller, som att informanten 

när som helst kan hoppa av undersökningen fram till dess att undersökningen är färdig. Dessa 

etiska riktlinjer har utarbetats av Vetenskapsrådet (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning). Samtliga informanter har gett mig tillåtelse att 

använda deras riktiga namn. Detta kommer inte som en överraskning eftersom man som 

medlem i Kyrkan ingår ett förbund med Gud när man döper sig. En del av detta förbund är att 

vara vittnen om Jesus, och det faller sig därför naturligt att vara öppen om sin tro eftersom det 

kan vara ett sätt att vittna på. Efter att intervjuerna transkriberats skickades de med e-post till 

respektive informant. På detta sätt hade informanterna möjlighet att ta bort eller lägga till text 

till sina intervjuer, eller på annat sätt förklara tydligare om något skulle vara oklart. Alla 

informanterna godkände transkriberingarna, och de som hade fått följdfrågor per e-post 

svarade på dessa.  Det var ingen som korrigerade eller tog bort text från sina intervjuer. Alla 

intervjuerna är inspelade med hjälp av en inspelningsapplikation på min mobiltelefon.  

 

 

2.4 Val av informanter 

 

Eftersom det finns en viss tidspress för att få klart uppsatsen var det viktig att snabbt göra alla 

intervjuer. Detta har till viss del varit en bidragande orsak till valet av informanter. Av de sex 

informanterna är det tre av varje kön. Detta var ett medvetet val för att få en jämn 

könsfördelning. Kravet på informanterna var att de alla skulle ha gått i Primär som barn, och 

fortfarande i dag vara aktiva i Kyrkan (dvs. att de är troende, går regelbundet i Kyrkan och 

försöker följa Kyrkans levnadssätt). Dessutom skulle de prata flytande svenska, då detta 

underlättar transkriberingen. Alla informanterna känner jag sedan förr, två av kvinnorna är 

mina svägerskor. Dessa valdes dels för att det fanns tillfälle att intervjua dem, dels för att de 

båda har ett musikintresse. Jag visste sedan innan att dessa två kvinnor älskar musik och 

också har ett starkt förhållande till just primärsånger och det skulle vara intressant att få större 
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insikt i just detta. Jag önskade också att åtminstone några av informanterna skulle ha barn för 

att se om de även försöker att använda sångerna i hemmet. Eftersom båda mina svägerskor 

har barn blev det en smidig lösning.  

De andra informanterna känner jag inte lika väl. Ett par av dem ser jag ändå flera gånger om 

året när det är kyrkkonferenser3 och andra aktiviteter4. Två av männen, Abel och Michael, 

tillhör Växjö församling, men har inte bott här så länge. Därför var det extra roligt att lära 

känna dem bättre. 

 

 

3 En liten introduktion till Jesu Kristi Kyrka av Sista 

Dagars Heliga  

 
För att du som läsare på bästa sätt ska få något ut av att läsa denna uppsats så är det viktigt 

med lite bakgrundsinformation om Kyrkan, eftersom de allra flesta inte känner till Kyrkan så 

bra.  

 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en kristen kyrka och ser sig som den 

återupprättade Kyrkan som Jesus organiserade då han var på jorden. Kyrkan är med andra ord 

en självständig religiös enhet, dvs. den är inte en förgrening av den katolska kyrkan eller 

någon annan kyrka. Kyrkan samarbetar en del med andra kyrkor och samfund när det kommer 

till humanitärt arbete. Kyrkan samarbetar bland annat med Catholic Relief Service, Röda 

Korset, UNICEF och många andra hjälporganisationer (www.lds.org). Kyrkans humanitära 

hjälp går ut till dem som behöver den, oavsett religion, etnicitet eller nationalitet 

(www.mormon.org).  

 

 

 

 

                                                
3   Två gånger om året samlas alla församlingarna i staven (ett geografiskt område, t.ex Malmö 
Stav som består av alla församlingarna i södra Sverige). Detta kallas stavskonferens. Mötena består av tal av 
stavspresidentskapet och andra medlemmar.  
4  Exempel på andra aktiviteter kan vara aktiviteter särskilt för Unga Vuxna (18-30 år) som har 
olika sammankomster med dans och musik där man kan umgås och lära känna varandra bättre. Själv mötte jag 
min man på en sådan aktivitet.  
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3.1 Tro och lära 

 

I dag finns det över 14 miljoner medlemmar i Kyrkan. I Sverige finns det ca 9 000 

medlemmar utspritt på 45 församlingar från Luleå i norr till Malmö i söder 

(www.jesukristikyrka.se). 

 

Så här skriver Kyrkan om sin tro och lära på sin hemsida: 

 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är den ursprungliga kyrkan som Kristus grundade 

under sin jordiska verksamhet, i tro, lärdomar, myndighet och uppbyggnad. Kyrkan, vars 

medlemmar ibland kallas ’mormoner’, har fått sin myndighet från Jesus Kristus, och därmed fått 

rätten att handla i hans namn. Kristi apostlar profeterade om att kyrkan som Kristus grundade 

skulle försvinna från jorden (2 Tess 2:8) och att han skulle återställa sin kyrka före sin andra 

ankomst (Apg 3:19-21). 

 

Efter sin himmelsfärd fortsatte Jesus Kristus att uppenbara för sina apostlar hur de skulle leda 

hans kyrka. Men efter deras död skedde ett stort avfall från sanningen så att den ursprungliga 

läran förvrängdes, trots allt som många troende utförde i rättfärdighet. Till slut försvann Kristi 

myndighet, rätten att leda kyrkan i hans namn, tillsammans med många av de sanningar och bud 

som hörde till kyrkan som Kristus hade grundat. 

År 1820 började Jesus Kristus återställa sin kyrka genom profeten Joseph Smith. Från en 

blygsam start har kyrkan vuxit och blivit en världsomfattande organisation med över 13 [sic!] 

miljoner medlemmar. (www.jesukristikyrka.se) 

 

Två viktiga saker som skiljer Kyrkan från andra kyrkor är just det att Kyrkan anser sig ha 

prästadömet, dvs. Kristi myndighet på jorden i dag. Den andra är att Kyrkan har en levande 

profet som talar till medlemmarna på Jesu Kristi vägnar.  

Kyrkan har 13 trosartiklar skrivna av profeten Joseph Smith (se bilaga 3). 

 

 

3.2 Kyrkans namn 

 

Kyrkans namn kommer av att medlemmarna ser på Jesus Kristus som sin frälsare och önskar 

att följa honom. Kyrkans grundare Joseph Smith fick även en uppenbarelse om Kyrkans namn 
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(L&F5 115:4). ”Av Sista Dagars Heliga” kommer av att medlemmarna i den forna kyrkan 

kallades heliga. Nu är det dagens medlemmar som kallas heliga (www.jesukristikyrka.se). 

Kyrkans engelska namn är The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. Kyrkans 

medlemmar blir ofta kallade mormoner eftersom Kyrkan har en bok som kallas Mormons 

bok. 

 

 

3.3 Helig skrift 

 

Böckerna som ingår i Kyrkans kanon är Bibeln, Mormons bok – ännu ett Jesu Kristi 

testamente samt Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. Kyrkan i Sverige använder 

Svenska Folkbibeln.  

 

På Kyrkans hemsida får man en kort introduktion till böckerna. 

 
 Bibeln, som består av Gamla och Nya testamentet. 

 

Mormons bok, en helig skrift jämförbar med Bibeln.  Den innehåller uppteckningar från forntida 

profeter. En av dem, Lehi, bodde i Jerusalem omkring 600 f Kr. På Guds befallning ledde Lehi 

en liten grupp människor till den amerikanska kontinenten. Där blev de en stor nation som hade 

profeter. Mormons bok består av en samling uppteckningar från profeterna och ledarna i denna 

civilisation. Den har fått sitt namn efter Mormon, en av de sista av dessa forntida profeter. Det 

huvudsakliga budskapet i Mormons bok är Jesu Kristi mission, hans besök hos människorna i 

Amerika efter sin uppståndelse samt hans lärdomar. Den är också en krönika över människorna 

som levde där och deras profeter.  Tillsammans med Bibeln vittnar Mormons bok om att Jesus 

Kristus verkligen levde på jorden och att han är Guds Son och människosläktets återlösare. 

 

Läran och förbunden, en samling gudomliga uppenbarelser och inspirerade förklaringar 

som Gud gav sina profeter under 1800-talet och framåt för att grundlägga och vägleda kyrkan i 

den sista tiden. 

 

Den kostbara pärlan, en samling uppenbarelser, översättningar och uppteckningar av Joseph 

Smith. (www.jesukristikyrka.se) 

 

                                                
5  L&F står för läran och förbunden. Se mer under 3.3 Helig skrift.  
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Läran och förbunden förkortas ofta till L&F när man i skrift hänvisar till ett skriftställe. De 

femton böckerna i Mormons bok, förkortas enligt samma mönster som de 66 böckerna i 

Bibeln.  

 

 

3.4 Familjen  

 

Familjen är av stor betydelse.  

 
Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras 

fysiska och andliga behov, att lära dem älska och tjäna varandra, att hålla Guds bud och vara 

laglydiga medborgare var än de bor. (www.jesukristikyrka.se) 

 

Medlemmarna tror också att familjen kan vara för evigt och att man kan vara tillsammans 

med sin familj även efter döden.  

 

4. Musik i Jesu Kristi Kyrka 

 
Detta kapitel handlar om musik rent generellt i Kyrkan, men först kommer ett avsnitt om 

musik i kristen tradition. 

 
4.1 Musik i kristen tradition 

 

I detta avsnitt handlar det om kristna kyrkor generellt, inte bara Jesu Kristi kyrka av SDH. 

 

Musik och religion hänger starkt samman. ”Den religiösa musiken har en stark tradition som 

sträcker sig långt tillbaka i människans historia” (Theorell 2009 s 37) skriver stressforskaren 

Töres Theorell i sin bok Noter om musik och hälsa. I kristen tradition är det dokumenterat i 

Bibeln om sång och musik, och även om vi i dag inte vet precis hur denna musik lät, vet vi att 

den har funnits. Anledningen till att man inte vet hur denna musik lät är att musiken inte är 

nedskriven. Den första nedskrivna kristna musiken man känner till i dag är den gregorianska 

sången som enbart förmedlades genom memorering i nästan tusen år (Wilson-Dickson 1996 s 

45). När det sedan började utvecklas notskrift kunde musiken bevaras på ett helt annat sätt. 
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Den musiken som blev nedskriven kan man nu många hundra år senare ta del av, just för att 

den finns nedtecknad.  

Från gregoriansk sång som var enstämmig, utvecklades sången till flerstämmighet. Musik i 

kristen tradition har varit i förändring och utveckling genom tiderna från den gregorianska 

sången till t.ex. renässansen och barocken, till hur man i dag kan sjunga gospel i en del 

kyrkor. Det finns mycket som man kan läsa om denna musikaliska och historiska utveckling, 

men det som är oföränderligt är att musiken alltid har haft en plats i kyrkan. Musik har från 

begynnelsen av den kristna religionen varit ett sätt att prisa Gud. Jesu Kristi Kyrka av Sista 

Dagars Heliga är inget undantag från detta. 

 
 

 

4.2 Musik i Kyrkan 

 

I Kyrkans handbok finns det ett kapitel om musik. Där presenteras musikens syfte tydligt. 

Under överskriften Avsikten med musik i kyrkan kan man läsa: 

 
I en uppenbarelse till profeten Joseph Smith sade Herren: ”Ty min själ gläder sig åt hjärtans 

sång, ja, de rättfärdigas sång är en bön till mig, och den ska besvaras med en välsignelse på 

deras huvuden”(L&F 25:12). Första presidentskapet6 har sagt: ”Inspirerande musik är en viktig 

del av våra möten i kyrkan. Sångerna inbjuder Herrens Ande, skapar en vördnadsfull känsla, 

förenar oss som medlemmar och ger oss möjlighet att lova Herren. Några av de främsta 

predikningarna finner vi i psalmerna. Sångerna inspirerar oss att omvända oss och göra goda 

gärningar, bygga upp vittnesbörd och tro, trösta de sörjande och trötta, och de inspirerar oss att 

hålla ut till änden”. (Handbok 2, Kyrkans förvaltning 2010:116) 

 

Avsikten med musiken är alltså att skapa en vördnadsfull känsla där man tillsammans som 

medlemmar kan prisa Gud. Sångerna kan också inspirera människor till att göra gott och 

utveckla sin tro. Detta är något som medlemmarna tror är en del av vägen till frälsning. 

Sången kan med andra ord vara ett viktigt redskap för att hitta styrka, både enskilt och 

tillsammans.  

 

                                                
6   Första presidentskapet består av profeten och hans två rådgivare. 



Sigrid Blomberg 
C-uppsats, HT2011 

Linnéuniversitetet 

 19 

I Kyrkan sjungs psalmer av församlingen och ackompanjeras av piano eller orgel. Kyrkan har 

en egen psalmbok som heter Psalmer. Den har drygt 200 psalmer och alla är på svenska. 

Psalmboken har en stomme av psalmer som är skrivna av Kyrkans egna medlemmar, men det 

finns även psalmer med svenskt ursprung och andra kända psalmer som till exempel finns i 

Svenska kyrkans psalmbok 19867.  

Så hur låter egentligen en SDH-psalm? Alla psalmer är ju olika, med olika melodier. En del 

av psalmerna är skrivna i början av 1800-talet, medan andra har tillkommit senare som t.ex. 

Jag vet min Herre lever än som är skriven av Gordon B. Hinckley som var Kyrkans förra8 

profet. 

Det som i första hand skiljer SDH-psalmer från andra samfunds sånger är framför allt texten, 

då Kyrkan har trossatser som kan skilja sig en del från andra samfund t.ex. att det finns 

profeter på jorden i dag. Något som är typiskt är att alla psalmerna i psalmboken är 

arrangerade för SATB9, och att organisten/pianisten spelar precis det samma som 

församlingen sjunger. Det är t.ex. inga utbroderade förspel där organisten improviserar, utan 

hon eller han spelar precis det som står i psalmboken. 

 

Kyrkans psalmmelodier bygger på en musikstil som växte fram i New Englands reformerade 

protestantiska kyrkoliv under 1700- och tidigt 1800-tal. En förebild inom denna stil var 

kompositören Lowell Mason (1792-1892) som bland annat har skrivit Närmare Gud till dig, 

och Mary had a little lamb (www.lowellmasonhouse.com). Typiskt för stilen är strikta regler 

vad gäller harmonisering för SATB. Det är i första hand en vokal stil. 1921 upprättade 

Kyrkan en musikkommitté med musiker som hade lärt sig musik i New Englandstil i Boston. 

Denna musikkommitté gav ut Kyrkans officiella psalmbok som skulle användas i alla 

församlingar. Psalmboken som används i dag är från 1993 och är den officiella för hela 

Kyrkan. (Legacy, radioprogram www.mormonchannel.org) 

 

Kyrkans psalmbok är alltså anpassad för landet i fråga, men består av en grundstomme av 

”obligatoriska” SDH-psalmer10. I en del frikyrkor kan det vara vanligt att man kanske drar 

fram en gitarr, eller kanske lite trummor under sången i gudstjänsten. Detta förekommer inte 

                                                
7  Exemplen på psalmer som finns i båda Psalmer för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
och den Ekumeniska psalmboken är t.ex: Bliv kvar hos mig, Bred dina vida vingar, Den blomstertid nu kommer, 
Jag lyfter ögat mot himmelen, Vår Gud är oss en väldig borg, Blott en dag, Jag kan inte räkna dem alla, Mer 
helighet giv mig för att nämna några. 
8  Han är inte längre profet eftersom han avled 2008. 
9   Sopran, alt, tenor, bas 
10  En översikt över dessa med engelska titlar kan tillhandahållas av författaren.  
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under Kyrkans gudstjänst. Nyckelord för musiken på söndagarna är enkelt och vördnadsfullt. 

Det förekommer ingen växelsång eller call and response, där till exempel prästen sjunger ett 

stycke och sen sjunger församlingen med på resten. All sång, med mindre det är ett 

musiknummer, av till t.ex. en kör, sjungs tillsammans oavsett om man är 

församlingsföreståndare, besökare eller barn. På andra aktiviteter, eller konserter i Kyrkans 

regi finns det plats för musik som inte bara finns i psalmboken, med flera instrument eller 

budskap som inte i första hand är sakrala. 

 

 

 

4.3 Musik i gudstjänsten 

 

Gudstjänsten har vanligtvis fyra psalmer, samt pre- och postludium: inledningspsalm, 

sakramentspsalm, mellanpsalm och avslutningspsalm. Genom att sjunga psalmer kan hela 

församlingen vara aktiva i gudstjänsten. Det finns även plats för musiknummer under 

gudstjänsten från t.ex församlingskören, en familjekör, en barnkör, ett solonummer, ett 

instrumentalt nummer eller liknande.  

 

Det viktigaste och heligaste på Kyrkans möten är att ta del av sakramentet (nattvarden). 

Sakramentet tas till minne av Jesus. Sakramentsdelen av gudstjänsten inleds alltid med en 

sakramentspsalm. Denna psalm har ett tema som handlar om Jesu Kristi försoning. Efter att 

församlingen har sjungit bes sedan en sakramentsbön och därefter delas sakramentet ut till 

församlingen. Sakramentspsalmens funktion är att skapa en vördnadsfull stämning och 

inbjuda den Helige Anden.  

 

Kyrkans medlemmar uppmanas att använda upplyftande musik i hemmet genom att ha ett 

exemplar av psalmboken och Barnens Sångbok så att man kan sjunga tillsammans i familjen 

på till exempel familjens hemafton11 (Handbok 2 Kyrkans förvaltning 2010 s 120).  

 

Kyrkan har även en professionell kör, Mormon Tabernacle Choir, som brukar sjunga på 

Kyrkans generalkonferenser12. Kören består av 360 män och kvinnor mellan 25 till 60 år och 

                                                
11  En gång i veckan, oftast en måndagkväll, samlas familjen och har olika aktiviteter, som t.ex. 
spela spel, ha familjeråd, sjunga, ha ett andligt budskap och äta något gott. Detta kallas för familjens hemafton. 
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håller till i Salt Lake City, USA. På körens hemsida kan man bland annat läsa att körens 

skivor har sålt guld fem gånger och platina två gånger. Kören består endast av aktiva 

medlemmar i Kyrkan. (www.mormontabernaclechoir.org). 

 

 

4.4 Musikresurser 

 

Kyrkan har olika utbildningsprogram eller kurser som finns på Kyrkans hemsida för 

musikresurser. Det finns nybörjarkurser i piano och orgel som man kan ladda ner, och även en 

psalmbok som kallas Hymns made easy med mer lättspelade arrangemang än de i den vanliga 

psalmboken (www.lds.org). Man kan även lyssna, skriva ut och transponera primärsånger och 

psalmer. Sidan är huvudsakligen på engelska, men en del av funktionerna är även översatta 

till franska, spanska och portugisiska.  

 

 
4.5 Primär – Kyrkans barnförening 

 

Barnen i åldrarna 3-11 samlas på söndagarna i det som kallas Primär. Här får barnen höra 

historier från skrifterna, och engagera sig i olika lekar och aktiviteter för att lära sig Kyrkans 

tro. En del av denna stund är avsatt för att sjunga och lära sig Kyrkans barnsånger som heter 

primärsånger. Dessa sånger finns i Barnens Sångbok. Sångerna har ofta en fin och lätt melodi 

jämförbar med barnvisor, med ett religiöst budskap. Primärsångerna kan ses som en 

vidareutveckling av den protestantiska psalmtraditionen som Kyrkan psalmer bygger på. 

Dock är primärsångerna mer moderna, detta kan ha sin enkla förklaring i att de flesta 

sångerna är skrivna på 1900-talet. De är heller inte arrangerade för SATB så som psalmerna 

är. Sångerna är skrivna i tonarter som passar för barn, dvs. ofta i ett högt tonläge. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   
12  Generalkonferens hålls två gånger i året i Salt Lake City. På konferensen som hålls en lördag 
och söndag, kan Kyrkans medlemmar komma och lyssna på tal av Kyrkans ledare på generalnivå, t.ex. Profeten 
och de tolv apostlarna. 
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4.6 Barnens Sångbok  

 

Barnens Sångbok (originaltitel Childrens Songbook) har 141 sånger. Boken är uppdelad i sex 

teman. Dessa är: Min himmelske Fader, Frälsaren, Evangeliet, Hem och familj, Roliga sånger 

och rörelsessånger och Utvalda sånger. Längst bak finns det instruktioner och förslag på hur 

man använder boken, register, ämnesregister samt titlar och första radens text för att 

underlätta att hitta sångerna.  

 

I likhet med psalmboken består även Barnens Sångbok av en stomme med ”obligatoriska” 

sånger. Dessa sjungs i Primär över hela världen. I tillägg till dessa finns det sånger som har 

med det egna landets kultur och arv att göra. Därför finns det i den amerikanska boken sånger 

som My country och My Flag, My flag som inte är så aktuella just här i Sverige. Medan här i 

Sverige finns till exempelvis Astrid Lindgrens Jag gör så att blommorna blommar eller Alice 

Tegnérs Baka kaka med.  

 

Eftersom barnen i Primär är i olika åldrar finns det sånger anpassade till de mindre och de 

större barnen. För de minsta finns det sånger som är mycket lätta och roliga, till exempel 

sånger med rörelser. Det finns även sånger för de lite äldre barnen, med djupare religiöst 

budskap. En sådan sång redovisas senare.  

 

Slår man upp i boken under Hur man använder sångboken står syftet med boken klart och 

tydligt: ”Ändamålet med denna sångbok är att lära barnen Jesu Kristi evangelium genom 

musik.” (Barnens Sångbok 2003 s 149)  

 

Därefter står det en beskrivning på hur man kan lära ut sånger.  

 
Barn lär sig sjunga en sång genom att lyssna på den många gånger. Börja lära barnen en sång 

genom att sjunga den för dem. Engagera barnen genom att ställa frågor om sången som får dem 

att tänka efter. […] Steg ett är att man själv kan sången och förstår vad den handlar om. Steg två 

är att göra en plan på hur man vill lära ut den. Det finns många sätt att fånga barns 

uppmärksamhet: genom ett föremål, en bild eller en viskning. Be barnen lyssna till sången och 

svara på frågor som läraren ställer till sången. Man kan be barnen sjunga den texten som 

besvarar frågorna. (Barnens Sångbok 2003 s 149) 
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Processen ovan är ett exempel på ett av många sätt att lära barn musik. Det finns många 

teorier om musikaliska inlärningsprocesser hos barn. Johanna Still (2011) har skrivit en 

avhandling om musikalisk lärandemiljö och har undersökt musikaktiviteter med småbarn i 

daghem. Att använda sig av bilder och rörelser är något som även pedagogerna i daghemmen 

gör. Still nämner bland annat musikteoretiker som Kodálys, Suzuki och Orff. Kodálys lyfter 

fram vikten av sjungandet och användning av handtecken för att gestalta tonhöjder och 

melodier. Suzuki betonar lyssnande och övande genom aktiv lyssning, medan Orff betonar 

vikten av rörelse till rytm (Still 2001 s 97-99). 

 

Nu måste man komma ihåg att de som arbetar med sångstunden i Primär lokalt i 

församlingarna inte nödvändigtvis är pedagoger eller har musikutbildning, utan kan vara 

utbildade till vad som helst. Som lärare i Primär arbetar man ideellt. Det grundläggande 

materialet man har för sångundervisningen är Barnens Sångbok. Det kan också hända att de 

som är sångledare i Primär undervisar på samma sätt som de själva blev undervisade då de var 

i Primär. Sångledarna kanske kommer ihåg vilka metoder som fungerade för dem och 

medvetet eller omedvetet använder sig av samma metoder när de ska föra samma material, 

sångerna i Barnens Sångbok, vidare till nästa generation.  

 

 

5 Redovisning och analys 
 

5.1 Presentation av informanterna 

 

Robin Åkebrand är 28 år och kommer från Alingsås. Robin läser till civilingenjör inom väg- 

och vattenbyggnad vid Lunds Universitet. Han är för närvarande rådgivare till 

församlingsföreståndaren i Lunds församling. Som 19-åring åkte Robin till Finland i två år 

som heltidsmissionär för Kyrkan. 

 

Hanna Saffer är 24 år och är uppvuxen i Småland, men bor nu i Malmö med make och en 

liten dotter. Hanna har gått ett år på musikhögskolan i Malmö innan hon blev mammaledig. 

Hanna säger hon har jobbat med allt möjligt från personlig assistent till att ge sång- och 

pianolektioner och sätta upp/ge teaterkurser. Hanna åkte som 21-åring på mission till 

Birmingham, England. Hanna är musikordförande i Malmö stav. Det betyder att hon är 
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ansvarig för musiken under stavskonferenser i södra Sverige. Hon har även ansvaret för 

musiken på stavskonserter, t.ex. julkonserten. Dessutom är Hanna körledare i Malmö 

församlingskör som består av ett 20-tal personer 

 

Abel Caballero är 28 år och kommer från Kristianstad. Han är bland annat utbildad till 

flygvärd, men eftersom efterfrågan på flygvärdar är liten har han jobbat som personlig 

assistent, livvakt för kändisar och som vakt på Stureplan. Nu ska han utbilda sig till elektriker.  

Abel gifte sig i år och har nu tre styvbarn, och ett gemensamt barn som förväntas komma till 

våren. Abel tjänade som missionär i Malaga i Spanien. Abel är en av församlingsledarna i 

Växjö med speciellt ansvar för de vuxna männen.  

 

Emma Nilsson är 21 år och uppvuxen utanför Lund. Hon läser till landskapsarkitekt. Emma 

är vice president i Institutrådet i Lund. Hon och de andra i rådet arrangerar aktiviteter och 

konferenser för de unga vuxna (främst ogifta i åldrarna 18-30). Ett av målen med uppgiften är 

att stärka gemenskapen mellan de unga vuxna, så att de kan komma närmare varandra och 

stärka varandra i tron och i det vanliga livet. Hon är även lärare i Söndagsskolan.  

 

Michael Stoddard är 20 år och kommer från Forest Grove, Oregon, USA. Just nu är han i 

Sverige som heltidsmissionär för Kyrkan. Han har redan varit här i ett och ett halvt år och har 

ett halvår kvar innan han åker hem igen och fortsätter sin utbildning. Han började studera 

kemiteknik innan han åkte till Sverige som missionär. Han har också jobbat extra som 

pianolärare för barn hemma i USA.  

 

Kathryn Blomberg är 32 år och kommer från USA, till stor del har hon vuxit upp i delstaten 

Utah, men hon har också bott flera år i New Mexico. Kathryn är nu mammaledig. Hon säger 

själv att hon är hemma med ”fyra unga, aktiva barn”. Även Kathryn var missionär, hon var 

1,5 år i Ryssland. Kathryn har en kandidatexamen i historia från Brigham Young University i 

Utah. Kathryn arbetar med ungdomsverksamheten i Visby församling. 
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Redovisning av intervjuer 

 
Denna del av texten presenteras tematiskt, först med redovisning och sedan en diskussion 

kring det redovisade materialet, sedan nästa tema och diskussion. 

 

5.2.1 Tema 1: 

Tiden i Primär - hur informanterna fick lära sig primärsångerna som barn 

 

Alla sex informanter uttrycker goda minnen från Primär. Emma minns till exempel att hennes 

primärklass var busig och stökig, men att de hade det riktigt roligt. När jag frågar 

informanterna om vad de minns bäst från Primär kommer musik och sång upp som en 

självklarhet. Detta kan ju också bero på att informanterna vet att detta arbete ska handla om 

musik eftersom de fick denna information då jag frågade om de ville vara med i studien. Dock 

var frågan Vad kommer du bäst ihåg från Primär? en av de första frågorna och kom innan 

frågorna om deras förhållande till musik. Därför anser jag inte denna fråga som ledande. Det 

är kanske så att musiken har gjort ett starkt intryck hos informanterna?  

Alla informanterna nämner på något sätt hur de har fått lära sig sångerna. Alla har fått lära sig 

sånger genom att sjunga dem många gånger samtidigt som läraren har gjort bilder som ska 

symbolisera ord i sångens text. Abel förklarar på detta sätt: 
 

Jag kommer speciellt ihåg att till varje sång så klippte de ut lite bilder och foton och satte ihop 

dem istället för orden. Så istället för ordet sol så var det en bild på en sol. Så sjöng man. Det var 

så roligt för alla [sångerna] hade olika bilder. 

 

Kathryn som är från USA förklarar egentligen samma sak: 

 
De [primärsångledarna] hade ofta en bild som kunde representera ett ord eller en fras, som de 

höll upp för oss när vi skulle sjunga, eller stora posterboards där de satte några bilder i rad. Så 

det var ingen text, men bilder som kunde påminna oss om orden. 

 

Att ha bilder som symboliserade ord var bra för barnen som inte kunde läsa än. Det fanns 

även posterboards med ord. Kathryn minns även hur de lekte gissningslekar med sångerna. 

Läraren spelade tre toner och sen fick barnen gissa vilken sång det var, och därefter sjöng de 

sången tillsammans. Hennes lärare motiverade de äldre barnen att lära sig sången utantill med 
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en belöning om de lärde sig alla sångerna till barnens medverkan13. Belöningen kunde vara en 

liten sak eller en rolig aktivitet. Sättet som de fick lära sig sången utantill var att ta bort ett par 

ord i taget från sångens text, till dess att barnen hade lärt sig sången.  

 

På samma sätt var det även i Lund där Emma växte upp: 

 
Jag tror alla jobbade mycket med bilder. Att repetera sångerna. Man sjunger en rad, och sen 

sjunger barnen efter. Jag kommer inte ihåg, men det var massa bilder – planscher. De hade lite 

”tävlingar” där de tog bort ord eller bilder och vi skulle försöka komma ihåg. 

 

Alla informanterna uttrycker att de tyckte om att sjunga, förutom Michael som sa att han inte 

tyckte om att sjunga i Primär, men ändå var sångstunden hans favoritstund. Han tyckte om att 

lyssna till sångerna.  

 

 

5.2.2 Sammanfattning och analys av tema 1: 

Det är tydligt att det finns många sätt som informanterna fick lära sig sångerna på som barn. 

Olika sätt de nämner var att lyssna, sjunga, se på ritade bilder och fotografier, leka, göra 

rörelser och läsa text. Den engelska pedagogikprofessorn Gunther Kress använder begreppet 

multimodalitet för att beskriva olika kommunikationsformer. ”Multimodalitet tar sin 

utgångspunkt i de resurser av olika slag som finns till hands för att tolka världen och skapa 

mening.” (Selander & Kress 2010 s 26).   

 

När barnen lär sig sångerna får de flera sorters ”texter” eller kommunikationer i form av 

sångens melodi, den skrivna texten, bilder, foton eller rörelser. Alla barn är olika och genom 

att få budskapet presenterat på flera sätt, ges barnen flera möjligheter att lära sig. Robin 

uttrycker att planscherna med bilder var mycket hjälpsamt då han skulle sjunga i primär.  

 

Det är tydligt att användandet att bilder har haft stor genomslagskraft eftersom alla 

informanterna tar upp detta. Att använda bilder för att få barnens uppmärksamhet är även ett 

av förslagen som ges i Barnens Sångbok (s 149). 

                                                
13  En gång om året har Primär ansvaret för programmet på gudstjänsten. Till detta program, som 

kallas barnens medverkan, talar barnen till församlingen och sjunger.  

 



Sigrid Blomberg 
C-uppsats, HT2011 

Linnéuniversitetet 

 27 

 

 

5.3.1 Tema 2: Hur använder informanterna sångerna i sitt vuxna liv? 

 

Hanna använder sångerna mycket i dag, även att hon nu är vuxen. 

 
Jag sjunger dem, dels för min egen dotter och dels kan jag nynna på dem för min egen del. Jag 

tycker att de ger ett lugn och frid som man bara får genom andliga sånger eller när [den Helige] 

Anden är med och påverkar på ett eller annat sätt. Som när man gör skriftstudier eller ber. 

 

Kathryn som också har barn uttrycker sig såhär: 

 
[J]ag sjunger sångerna till mina barn. Jag har också börjat ge mina barn pianolektioner och då 

använder vi primärsånger eftersom de redan känner till sångerna. Det är ett bra sätt att träna 

deras öron. Jag kan hjälpa dem att lära sig det de redan vet. Det är jättekul att använda dem. Jag 

använder dem också som godnattsånger, när det är dags att sova.” 

 

Michael har i likhet med Kathryn använt sig av primärsångerna till sina pianoelever. Han 

berättar:  
Jag har tänkt mycket på hur det kommer att bli när jag blir äldre och får min egen familj. Jag var 

pianolärare innan jag åkte på mission och eleverna fick lära sig en primärsång. Vi jobbade med 

sånger som Barnets bön eller Jag är Guds lilla barn. Och jag tänkte hur kul det var för dem 

eftersom de bara var 9 år gamla och de lärde sig dessa sånger och de började få samma 

grundval14 som jag har. Då tänkte jag att detta är något som jag behöver göra när jag blir äldre – 

att ha musik med min framtida familj. Primärsånger är något som gett mig en grundval. Så jag 

tänker att när jag blir äldre och kommer till den delen av mitt liv, då ska primärsånger vara 

jätteviktigt för barnen och det kan hjälpa och styrka dem. 

 

Även Robin tänker att han vill använda sig av primärsånger i sin framtida familj: 

 
 [F]ramför allt på hemaftnar, men gärna i övrigt också. Det är ett bra sätt att ha [den Helige] 

Anden i hemmet tänker jag. Och när man har barn kan man välja de sångerna som barnen känner 

igen [från Primär]. 

 
                                                
14  I efterhand frågade jag Michael om han kunde förtydliga vad han menade med detta ordet. Med 
grundval menar han det engelska ordet foundation.  Så med grundval menas inte bara den basinformation om 
kyrkan som Michael kunde lära sig genom primärsångerna, utan även att detta var början på hans tro på Gud och 
kyrkans lära. 
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Flera av informanterna berättar att de kanske inte förstod allt vad alla sångerna handlade om 

då de var barn. Men de lärde sig sångerna utantill och när de då senare i livet sjöng sångerna 

igen kunde de bättre förstå sångens budskap. 

Jag tror att många av sångerna innehåller symboler som barn kanske inte kan förstå, men allt 

eftersom man blir äldre växer man med sången och förstår dess mening och budskap bättre.  

Emma berättar om just detta:  

 
[J]ag tror nog absolut att det finns sånger som man har lärt sig utantill som man inte har tänkt så 

mycket över vad de betyder. Men sen när man sjunger dem nu så ser man en annan innebörd i 

dem. 

 

I Colleen Jillian Karnas-Haines doktorsavhandling om primärsånger kan man i slutsatsen läsa 

något som relaterar till det Emma sade. Hon kommer fram till att när barnen regelbundet 

sjunger primärsånger får de ett förhållande till sångerna och allt eftersom de växer kan de få 

en djupare förståelse för innebörden i sången och relatera sångerna till sig själva och Kyrkans 

kultur. Vidare säger hon att när barn i en så ung ålder lär sig både små och stora saker från 

sångerna, allt från hövlighet till frälsningsplanen enligt Kyrkans lära, bidrar detta till att hjälpa 

barnen att konstruera deras världssyn/syn på världen. (Karnas-Haines 2005 s 195-196) 

 

Även Abel använder sångerna till viss del i sitt dagliga liv. Han berättar att han i bland 

sjunger Jag är Guds lilla barn, som just handlar om att alla är Guds barn. Han säger att 

sångerna bidrar till att hjälpa honom känna den Helige Anden.  

 
Så ibland när jag känner att jag inte har Anden med mig så mycket, eller känner att jag behöver 

den mer så kan jag sätta på lite hymner och lyssna på det. Det bjuder in Anden och det fyller 

mitt hjärta och det smittar av sig på barnen och på Sandra [hans fru]. Det är härligt. 

 

5.3.2 Sammanfattning och analys av tema 2: 

För Hanna och Kathryn som har barn kan man säga att sångerna används bland annat i ett 

uppfostringssyfte och brukssyfte redan innan barnen är 3 år och börjar i Primär. 

Uppfostringssyfte genom att sångerna lär ut värderingar och trossatser som är viktiga för den 

enskilda familjen/föräldrarna, och brukssyfte som i att sångerna kan användas som 

godnattsånger och pianolektioner. 
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Robin och Michael har planer på att i likhet med Hanna och Kathryn använda sångerna med 

sina barn i hemmet. Abel sätter gärna på inspelade psalmer, inte nödvändigtvis primärsånger, 

som han gillar att lyssna på tillsammans med sin familj. 

 

Flera av informanterna tar upp just detta med att ”känna Anden”. Anden som det talas om här 

är den Helige Andens inflytande. Den Helige Anden kan enligt Kyrkans lära kännas igen på 

olika sätt, t.ex. som en tyst viskning, en god, brännande känsla i bröstet eller upplevelse av en 

stark andlig övertygelse. Detta kan kopplas ihop med Wilson-Dicksons musikaliska 

funktioner, framför allt punkten om känslans musik. Det är ingen hemlighet att musik kan 

framhäva/frambringa känslor.  

 

 

5.4 Tema 3: Analys av primärsången Vi vill ge världen hans ord 

 

Här kommer ett exempel på en primärsång. Syftet med att se närmare på en primärsång är att 

du som läsare konkret kan få inblick i en sång, men också studera närmare hur texten i sången 

lär ut tron.  

 

Anledningen till att jag valde just den här primärsången är att flera av informanterna har 

nämnt den, samt att den är en klassiker som många medlemmar kan, i alla fall om de har gått i 

Primär eller tjänat som heltidsmissionärer.  

 

Robin sade bland annat: 

 
[…] Helamans armé har haft viss betydelse för mig. Jag kommer ihåg när vi var på MTC15 så 

sjöng vi den. Det var väldigt mäktigt med massa massa missionärer som sjunger en 

missionärssång. Även så används ju den till den här EFY16-melodin. Det första EFY-et i Sverige 

– där var jag ledare och det var en härlig upplevelse och jag förknippar sången mycket med den 

händelsen. 

 

Robin kallar sången en missionärssång vilket passar in på temat på sången. Kompositören till 

sången är en amerikanska som heter Janice Kapp Perry (född 1938). Hon är medlem av 

                                                
15  MTC – Missionary Training Center – där missionärerna tränas innan de åker till det land där de 
ska tjäna. 
16  EFY – Especially for Youth – ett ungdomssommarläger för killar och tjejer mellan 14-18 
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Kyrkan. Hon har skrivit flera av sångerna i Barnens Sångbok, bland annat Barnets bön, Jag 

längtar så till templet och Jag vill gärna likna Jesus. Sången Vi vill ge världen hans ord 

(We’ll bring the world his truth) skrevs till en stavskonferens i Provo, Utah, för en barnkör 

med 200 barn. De önskade sig en missionärssång. Sången har blivit en populär sång bland 

missionärer över hela världen, även om den i första hand är en primärsång. 

Själv har Perry tjänat som missionär tillsammans med sin make i Chile. Även hennes barn har 

tjänat som missionärer i bland annat Belgien och Korea (Graham 2007 s 147). 

 

I analysen av den här sången vill jag peka på vilka lärosatser som finns i sången, samt de 

tankar som den väcker hos mig. Själv kommer jag mycket väl ihåg sången från min egen tid i 

Primär. Den var rolig att sjunga, särskilt refrängen eftersom den har ett lite snabbare tempo 

och man kunde sjunga högt.  

 

Sångens text: 

 

1. Vi har föräldrar fyllda av tro, likt Lehi vandrar de bönernas bro./ 

Vi har fått lära oss att förstå och lyda Herren sen vi var små./ 

 

Refräng: 

Vi vill vara hans missionärer, sprida hans sanning på jord./ 

Vi är som Helamans arme, vi ger världen Herrens ord. 

 

2. Vi har fått födas i denna tid att giva världen ett budskap om frid./ 

Herrens profet bär vittnesbörd här att varje medlem är missionär./  

Refräng 

 

3. Vi hört Guds plan, den gör att vi ser, ger kunskap, om vi studerar och ber./ 

Jag lära vill hans bud och hans lag, bereda mig för mission en dag.  

Refräng 

 

Sången har även fått en fjärde vers som skrevs till barnens medverkan. Den har följande text: 

We are God’s Children, we have received the blessings promised to Abraham’s seed./We’ll 

share the gospel, this is our quest ‘til ev’ry nation on earth is blessed. (Graham 2007 s 147) 
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Den sista versen som är citerad ovan är inte med i Barnens Sångbok eftersom den tillkom 

senare. Jag har inte lyckats hitta någon översättning på denna vers till svenska.  

 

Nedan finns noterna till sången, så som de återfinns i Barnens Sångbok. 
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Under många av sångerna står det skrifthänvisningar. Denna sång hänvisar till 1 Nephi 1:1, 

Alma 53:18-22  (båda i Mormons bok) och Läran och Förbunden 4:2-4. Dessa hänvisningar 

visar till var i skrifterna det står om just de principer eller lärdomar som finns i sången. 

 



Sigrid Blomberg 
C-uppsats, HT2011 

Linnéuniversitetet 

 33 

I första Nephi står det att Nephi är född av goda föräldrar (Lehi var Nephis far). Lehi var en 

profet, och senare blev även Nephi det. Första Nephi är dessutom den första boken i Mormons 

bok och eftersom det är vanligt att man studerar skrifterna tillsammans som familj, är det 

mycket troligt att barnen känner till det skriftställe som sången hänvisar till. Många av barnen 

kan även identifiera sig med att Vi har föräldrar fyllda av tro. När sången sedan jämför 

föräldrarna med Lehi kan barnen identifiera sig med Nephi som var en av Lehis (och Saras) 

barn.  

 

Vi har fått lära oss att förstå och lyda Herren sen vi var små är något som de allra flesta 

barnen i Kyrkan är med om. Troende föräldrar vill ju ge vidare sin tro till sina barn om de 

känner glädje över sin tro. Så i sina egna familjer får barnen lära sig om Gud, men också i 

Kyrkan i Primär.  

 

Refrängen hänvisar till en historia i Almas bok i Mormons bok. Helaman var en härförare som 

hade med sig 2 000 unga män som ville kämpa för sitt folks rätt till frihet då de var på väg att 

invaderas av andra stammar. De unga männens föräldrar hade tidigare ingått ett förbund med 

Gud om att de aldrig mer skulle använda sig av vapen, och de ville inte kämpa eftersom de 

inte ville bryta sitt förbund. Deras barn hade dock inte ingått detta förbund och de var villiga 

att kämpa. Det hör till historien att ingen av de 2000 dödades, även om många skadades 

(Alma 53:18-22, 56:55-56). 

 

En tolkning av budskapet i refrängen är att man som medlem i Kyrkan också kan kämpa för 

sanning och rätten att tro på det man vill i likhet med Helamans armé. Ett sätt att sprida 

evangeliet är att gå på heltidsmission, men också genom att leva efter Guds lagar och vara ett 

gott exempel för andra, medlemmar som icke-medlemmar.  

Metaforen om att man är som en armé kan också jämföras med att medlemmarna i Kyrkan 

tror att det ständigt pågår en kamp mellan det goda (Gud) och det onda (Satan) och att man 

kan ”kämpa” på rätt sida genom att efterleva evangeliet. 

 

Vers nummer två börjar med Vi har fått födas i denna tid, att giva världen ett budskap om 

frid. Kyrkans medlemmar tror att Gud har en individuell plan för varje människas liv, och att 

man därför är utvald att leva i den tiden man lever i. Vidare i nästa strof talas det om att varje 

medlem är missionä”. Detta har blivit en typ av ordspråk i Kyrkan. 1959 talade Kyrkans 
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dåvarande profet, president David O. McKay på Kyrkans 129:e generalkonferens och 

myntade uttrycket att varje medlem kan vara en missionär. Man behöver inte nödvändigtvis 

vara heltidsmissionär för att missionera. Som ”vanlig” medlem kan man också inbjuda vänner 

och bekanta att ta del av det Kyrkan har att erbjuda.  

Min erfarenhet är också att de flesta barnen ser upp till missionärerna. De flesta församlingar 

har ett par äldste eller systermissionärer (två killar eller två tjejer) som är där på 

heltidsmission. Missionärerna blir ofta inbjudna till medlemmarnas hem på middag och 

barnen får då tillfälle att lära känna dem. Missionärerna är olika länge i olika församlingar, 

och barnen är ofta nyfikna på vilka missionärerna är.  

 

Sångens tredje vers tar upp ännu en sak som är central i medlemmarnas liv, nämligen det att 

studera Guds plan genom skriftstudier och bön, som att de[t] gör att vi ser. Med andra ord 

säger strofen att genom att följa Guds plan får man nyttig kunskap. Vidare uppfordrar sången 

till att man redan nu kan förbereda sig genom att vara lydig så att man kan åka ut på mission 

när man blir gammal nog.   

 

Detta var en tolkning på texten, men det finns även tolkningsbara element i melodin. 

I takten innan refrängen börjar finns det en tonföljd man kan lägga märke till. Där spelas fyra 

toner stigande och markerar att nu kommer det något viktigt, varpå refrängen börjar. Denna 

uppåtstigande skalrörelse binder ihop den sista tonen i versen och den första i refrängen. 

Dessa fyra toner kan även ge associationer till en fanfar vilket kan kopplas till Helamans 

armé, eftersom fanfarer är vanligt inom det militära.  

 

När man hör på musik kan olika toner, ackord och intervall ge olika känslor eller stämningar. 

En av dessa är att grundtonen, också kallad tonika ger en känsla att höra hemma eftersom 

detta är sångens utgångspunkt/grundton. Grundtonen i denna sång17 är C. I andra versen takt 

7-9 är texten ett budskap om frid. Herrens profet. Notbilden i pianostämman i g-klaven går C-

A-H och leder tillbaka till C vilket är sångens grundton. Sammankopplingen mellan att det är 

en ny fras och period som börjar på tonika/grundtonen samtidigt som frasen börjar med 

Herrens profet blir en kombination av ”tonika-känslan” samtidigt som texten är Herrens 

profet vilket är en viktig del av Kyrkans teologi. På så sätt blir det att sången både i text och 

                                                
17  Sången kan du lyssna på vid att gå in på www.lds.org/cm/ We'll Bring the World His Truth 
(Army of Helaman) - #172 (hämtad 14 januari 2012) 
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melodi pekar på vikten av levande profeter. Om detta är en medveten handling är inte lätt att 

säga, särskilt eftersom den svenska texten är en översättning (från engelska). 

 

Hur relaterar denna sång till Wilson-Dicksons tre musikfunktioner? I texten finns det fler 

exempel på symboler eller text som kanske inte är självklar för i alla fall barn t.ex. ”bönernas 

bro” och ”ger världen Herrens ord”, samt fanfaren som är en symbol som kan kopplas till 

armén. Det kan hända att barnen inte förstår vad allt betyder, men senare när de växer upp, 

och har fått mer kunskap om evangeliet kan de förstå som t.ex. Michael som nu kan se 

viktigheten av lärdomarna i sångerna och har en önskan att dela dessa med barnen i sin 

framtidiga familj. Wilson-Dickson tar i första hand upp att musiken i sig kan vara ”en symbol 

för de oändligt mycket större mönster och samtidigheter som fanns i Guds skapelse”(Wilson-

Dickson 1996 s 12). Jag anser även att små symboler i orden som till exempel ”bönernas bro” 

ingår i detta sammanhang eftersom det är ett uttryck för något mer än det som står skrivet. 

Vad betyder ”bönernas bro”? Barn kan kanske inte se symboliken i att en bro är något som 

kan binda två platser tillsammans. Som att med bönens hjälp är inte himlen så långt borta. 

Men i vuxen ålder kan det vara lättare att se kopplingen.  

 

Den extatiska dimensionen samt känslans musik kan gå lite in i varandra. Sjungande i sig 

själv kan ge en känsla av gemenskap och samhörighet, samtidigt som musiken i sig kan 

förmedla känslor. Flera av informanterna tar upp just Vi vill ge världen hans ord. Michael sa 

till exempel detta:  

 
En anledning är musiken, jag tycker om melodin, men också texterna. Jag tyckte det var ganska 

kraftfullt att vara en del av en armé och jag önskade även att bli en kraftfull man när jag blev 

äldre. 

 

Michael har tydligt blivit påverkad av sången, på det sätt att han kunde se för sig att vara en 

del i ”Helamans armé” och ser upp till de 2000 unga männen från skriften som kämpade för 

sin tro. Sången handlar ju om att vara missionär och som heltidsmissionär (som Michael är) 

kan man påstå att han är en nutida medlem i ”Helamans armé”, eftersom han dedikerat två år 

av sitt liv för att predika evangeliet. 
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6 Avslutning 
6.1 Diskussion 

 
I detta avsnitt ska teorin kopplas ihop med empirin.   

 

6.1.1 Musikens tre funktioner 

Nu ska vi se närmare på hur Wilson-Dicksons tre musikaliska funktioner passar in i empirin – 

Dessa tre funktioner, musikens extatiska, symboliska och känslans musik går ofta lite in i 

varandra även om de är tre olika funktioner. Känslans musik handlar om hur musiken 

förmedlar känslor. Detta stämmer in på Emma när hon berättade om sina favoritprimärsånger, 

men det stämmer också in på den symboliska dimensionen med att känna det gudomliga i 

musiken. 

 
[D]en [sången] ”där Gud är”, det kändes, då jag var liten. Den kändes speciell. Just liksom 

texten och melodin som säger ”där Gud är där finns det kärlek” och det kändes liksom så skönt 

när man sjöng den. Och Helamans armé [Vi vill ge världen hans ord], den sjöng vi när jag blev 

lite äldre också, vi sjöng den med unga män och unga kvinnor18 och den känns så här mäktig på 

något sätt för att man var ung men ändå hade en del i Guds verk. 

 

Det är tydligt att sångerna har förmedlat känslor till Emma och fått henne att känna sig, som 

hon säger, som ”en del i Guds verk”. Musikupplevelsen bidrar till att bekräfta religiösa 

värderingar. Senare i intervjun återkommer hon till musik och känslor och hur det har 

påverkat hennes tro. 

 
Jag vet om tillfällen där jag har känt starkt just med en speciell text och en speciell melodi, att 

jag har fått en bekräftelse att just den texten som man sjunger att den verkligen är sann. [fråga: 

Har du exempel på detta?] Ja, just nu är inte detta en primärsång men det är psalmen ”Var kan 

jag finna frid”. Jag kommer inte ihåg, men det var nå’t möte som jag kände att, jag själv fylldes 

med frid och jag kände att det är Gud man ska vända sig till om man behöver att få frid.  

 

I detta exempel fick Emma en religiös övertygelse av att texten som hon sjöng var sann på ett 

sätt som kanske inte hade varit lika självklart som om hon bara hade hört orden i ett tal eller 

                                                
18  Kyrkans organisationer för Kvinnor mellan 12-18 och män 12-18 kallas Unga kvinnor och 
Unga män. 
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en predikan. Emma hör inte bara sången men sjunger även med själv. På detta sätt blir det 

många intryck på en och samma gång. Sången som man hör de andra sjunger, sin egen röst 

som sjunger och att man läser texten i psalmboken samtidigt som själva melodin också 

förmedlar känslor. Kathryn nämner också en religiös upplevelse kopplat till en primärsång. 

 
 [E]n primärsång som jag har tyckt mycket om är I feel my Saviors love [Jag vet han älskar mig 

på svenska]. Den tycker jag mycket om. Även efter Primär, så kommer jag ihåg en gång jag gick 

en promenad och solen sken och sången var bara i hela kroppen och jag ville bara sjunga den! 

Jag har sjungit den mycket i livet. 
 

Detta kan också kopplas till Ruud (2002) där han säger att religiösa upplevelser har betydelse 

för formande av identitet. Detta är upplevelser och känslor som musiken har förmedlat som 

även har bidragit till att forma Emmas och Kathryns identitet genom att bekräfta deras 

religiösa övertygelser.  

 

Även Abel har hittat religiösa övertygelser i primärsånger.  
 

Jag är Guds lilla barn. Det var en klassiker och jag gillade själva texten. I svåra stunder, när 

saker kändes svåra och jag tänkte att jag inte är kapabel till det här, så kunde jag komma ihåg att 

jag är Guds lilla barn och att jag faktiskt har gudomliga egenskaper. Jag är son till en Himmelsk 

Fader och en Himmelsk Moder, så klart att jag kan klara av det här. Klart att jag kan lyckas. Det 

är vackert! 

 

En av uppsatsens problemformuleringar var Har primärsångerna bidragit till att påverka 

informanternas tro? I så fall, hur? Den är det nu möjligt att svara på. Ja, det finns tydliga 

tecken på att sångerna har påverkat informanternas tro. Sångerna har som till exempel i citatet 

ovan påmint Abel om att han har en gudomlig potential. Eftersom informanterna lärde sig 

sångerna utantill som barn har de i vuxen ålder haft en möjlighet att minnas både text och 

melodi och ta till sig budskapet på en djupare nivå än vad de gjorde som barn. Nu som vuxna 

bekräftar sångerna samma lärdomar som de lärde sig som barn. Flera av informanterna har 

citerat en strof av en sång och sedan uttryckt, ”men det är ju så”. Nu är det ju inte bara 

sångerna som har bidragit till att påverka informanternas tro (de har ju fått annan 

undervisning också), men det är tydligt att de har varit ett medel för att lära sig ”Jesu Kristi 

evangelium genom sång” så som syftet anges i Barnens Sångbok. 
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Musiken är även något som alla kan komma ihåg från Primär. Det är kanske inte så konstigt 

efter som de upprepas ofta på sångstunden och ännu oftare för de som sjunger sångerna 

hemma.  

 

Känslans musik spelar inte bara roll för individer, men även för kollektivet. Musik och att 

sjunga tillsammans skapar känslor av gemenskap. Det att kunna en viss repertoar av sånger 

gör att man har något gemensamt med andra som har samma repertoar. Kathryn berättade om 

detta i sin intervju att det inte var så svårt att ”skolas in” i en ny primärklass när hennes familj 

flyttade då hon var liten. Hon kunde samma sånger som resten av primärbarnen på den nya 

platsen. Att ha en ”universell/obligatorisk” stomme av sånger som alla Kyrkans medlemmar 

sjunger bidrar till att skapa en gemensam kultur. Detta är något jag erfarenhet av själv, även 

om jag är uppvuxen i Norge, har det inte varit svårt att ta del av Kyrkans möten här i Sverige 

eller när jag har varit i andra länder som USA och Finland. Att ha denna gemensamma 

repertoar är en del av Kyrkans kulturarv. 

 

6.1.2 Legitimering  

 

Som jag tidigare skrivit i teoridelen är legitimeringens uppgift att förklara och försvara och då 

särskilt när något ska föras vidare till nästa generation. Vi kan se närmre på sången Vi vill ge 

världen hans ord och hur den förklarar och försvarar Kyrkans tro. Sången relaterar till barnen 

genom att texten tar upp saker som barnen känner till, t.ex. vi har föräldrar fyllda av tro och 

lyda Herren sen vi var små. Förutom att ta upp saker som barnen kan känna igen, tar sången 

upp element av Kyrkans tro som t.ex. profeter, berättelser ur Mormons bok (historien om 

Helamans armé) och vikten av bön och skriftstudier. Denna strof i tredje versen förklarar 

något om en trossats: Vi hört Guds plan, den gör att vi ser, ger kunskap, om vi studerar och 

ber. Med andra ord: om man studerar och ber, vilket är en del av Guds plan, kan man få 

kunskap.  

 

Men det finns även annat som bidrar till att legitimera Kyrkans lära. Bara det att man sjunger 

sångerna är i sig en del av legitimeringsprocessen. Sångerna understryker ofta det som man 

pratar om i Kyrkan. Det att sångerna lärs ut på flera sätt: genom bilder, lek och text bidrar 

även detta till att legitimera eftersom barnen får flera möjligheter att förstå och lära sig. Syftet 

med sångerna är att barnen ska lära sig evangeliet genom sång. Sångerna behandlar olika 
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teman för att barnen ska lära känna Kyrkans trossatser. Barnens sångbok är indelad i flera 

kapitel, till exempel Min himmelske Fader som innehåller sånger där barnen kan lära sig mer 

om Gud, eller kapitlet om Hem och familj där barnen får sjunga sånger om Kyrkans syn på 

familjen. Det finns till exempel en sång som heter Familjebön (Barnens Sångbok s 101) där 

sången i princip förklarar hur man som familj kan be tillsammans, och vad man kan be och 

tacka för. När barnen lär sig dessa sånger blir de på ett sätt en del av Kyrkans kultur samtidigt 

som de genom sångerna lär sig om evangeliet.  

Legitimeringen kan även påverkas av sättet som sångledaren presenterar eller introducerar 

sångerna. Flera av informanterna nämner i sina intervjuer att de har haft duktiga och 

inspirerade sångledare som gjorde det kul att sjunga. Michael som var den ende informanten 

som sade att han inte tyckte om att sjunga, berättade att en av anledningarna till varför han 

gillade sångstunden, förutom att sångerna var fina, var att hans sångledare var så glad att 

”hela hennes ansikte lyste upp”. Även det att barnens föräldrar tar med sig barnen till Kyrkan 

kan ses på som en del av legitimeringen, eftersom det just är i Kyrkan i Primär som barnen lär 

sig sångerna.  

 

6.1.3 Multimodalitet 

 

Bilder var ett populärt sätt att få lära sig sångerna. Men det var inte enbart bilder som 

användes, även lek och rörelser var medel varigenom informanterna fick lära sig sångerna. 

Genom att använda sig av flera sätt tror jag att sångledaren lättare kunde hålla uppe barnens 

fokus och koncentration eftersom inlärningen blev varierad, samt att de nämnda sätten är 

sådana som många barn tycker är roliga. Multimodalitet handlar också om vilka betydelser 

som olika gester, föremål, ord och symboler får i sitt sociala sammanhang (Selander & Kress 

2010 s 26). Ett exempel på en gest eller rörelse som har fått betydelse i Primär är om man 

knäpper händerna eller lägger armarna i kors. Detta är en symbol för bön eftersom dessa två 

sätt är vanliga när man ber. Bilderna som sångledaren visar symboliserar ofta ord eller fraser 

från en sång. Detta kan vara mycket konkret, som Abel berättade om, att istället för att skriva 

ordet sol, finns det en bild på en sol.  

Jag tror att en av de viktigaste sakerna när man ska lära ut något till barn är att göra 

inlärningen rolig, och att göra det på ett sätt som barnen kan förstå. Är det roligt kan det ge 

barnen goda minnen från Primär och få dem till att se fram emot att komma till Kyrkan. Att 
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använda lek, rörelser och bilder var sätt som mina informanter tyckte om som barn och det är 

tydligt att de alla minns sin tid i Primär som något positivt.  

  

 

6.1.4 Musik och identitet  

 

I slutordet/sammanfattningen i Karnes-Haines (2005) avhandling skriver hon: 

Therefore, learning Primary music actually changes the child.  Singing, “I Love to See the 

Temple”, helps to create such a love in the child.  Likewise, the child who sings, “We’ll Bring 

the World His Truth”, does not imagine an abstract “we”, but personalizes the message so that 

the child becomes an integral part of that “we”. (Karnas-Haines 2005 s 195-196)   

Det är tydligt att primärmusiken har ett inflytande på barnen som sjunger den. I detta exempel 

tar hon upp samma sång Vi vill ge världen hans ord som tidigare har redovisats. Som Emma i 

ett av citaten ovan ”den sjöng vi när jag blev lite äldre också, vi sjöng den med unga män och 

unga kvinnor19 och den känns så här mäktig på något sätt, för att man var ung men ändå hade 

en del i Guds verk.”  

 

Emmas citat passar mycket väl ihop med det Karnes-Haines skrev om att sången bidrar till att 

skapa ett ”vi”. Men att musiken har stor kraft är inget som bara gäller för religiös musik. Det 

är bara att se på populärmusik som på andra sätt kan uppfordra till olika typer av beteenden 

eller känslor. Som till exempel We are the champions av Queen som är en sång som också 

kan skapa känslor av ett ”vi”. Den har t.ex. blivit använd i sportsammanhang för att tagga 

laget och supportrar inför matcher och liknande. Detta ”vi” blir då en del av lagkänslan.  

 

6.2 Sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att få en djupare inblick i om informanternas trosuppfattning har 

påverkats av primärsångerna, och i så fall hur. Samt se om sångerna bara är en förströelse i 

stunden eller om de bidrar till att bygga barnens religiösa identitet. Undersökningen består av 

sex intervjuer av vuxna som gick i Primär då de var barn.  

                                                
19  Kyrkans organisationer för Kvinnor mellan 12-18 och män 12-18 kallas Unga kvinnor och 
Unga män. 
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Tre teman användes för att redovisa och analysera empirin. Det första temat handlade om hur 

informanterna fick lära sig primärsångerna då de var små. Här kom det fram att alla fick, först 

och främst, lära sig sångtexterna genom bilder. Informanterna gav uttryck för att detta var ett 

roligt sätt. Det andra temat handlade om hur informanterna använder sig av sångerna i dag. 

Särskilt Kathryn, Hanna och Abel som har barn använder sångerna ofta eftersom det ger en 

god stämning i hemmet. Det tredje temat var en analys av en primärsång, Vi vill ge världen 

hans ord, som flera av informanterna talade om i sina intervjuer. Sången innehåller flera 

trossatser som Kyrkan har, t.ex. vikten av att studera skrifterna och be. 

Jag anser att primärsångerna har bidragit till att utveckla informanternas tro eftersom sångerna 

har varit ett medel att undervisa om religionen samt genom de olika erfarenheter 

informanterna har berättat om. Informanterna uttrycker många goda minnen från sin tid i 

Primär. Det är tydligt att Kyrkan har en stor plats i deras liv. Primärsångerna har hjälpt 

informanterna känna den Helige Anden, men också att lära sig om religionen och bygga upp 

sin egen tro. Det blir som Abel sade, att när han möter svåra stunder i livet kan han komma 

ihåg primärsången Jag är Guds lilla barn och veta att han verkligen är Guds barn. Eftersom 

informanterna har lärt sig sångerna utantill kan de när som helst ”hämta” fram dem och ta del 

av budskapet i sångerna. Sångerna har på sätt och vis blivit en del av informanterna genom 

deras kärlek till sångerna och tron på principerna de innehåller.  

 

 

6.3 Utvärdering av metod 
 

Metoden jag använt för att samla in mitt material var halvstukturerade intervjuer, detta 

betyder att jag som intervjuare inte behöver hålla mig strikt till intervjumallen, men kan även 

komplettera under tiden med följdfrågor. Under några av intervjuerna bad jag informanterna 

förklara saker som jag som insider förstår. Ett par av informanterna sade också efter intervjun 

att de kände sig mycket ”seriösa” och att de försökte förklara på ett sätt som även människor 

som inte känner till Kyrkan kan förstå. Till exempel så förklarade Kathryn under intervjun om 

vad barnens medverkan är, även om hon visste att jag vet vad det är.  

Som forskare inom eget fält har det varit lätt att skriva om själva Kyrkan, det har varit desto 

svårare att sätta sig ner och ta bort det som egentligen har varit irrelevant för studien. Det har 

hänt att efter många timmars skrivande att jag har varit tvungen att ta bort en hel del av det 

jag skrivit eftersom det egentligen inte varit relevant för att förstå empirin. Till en början 
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skrev jag t.ex. en mycket utförlig beskrivning av Kyrkan som organisation och mer om olika 

trossatser.   

Det har varit ovant, men även uppfriskande, att ta på mig mina ”forskarglasögon” och se på 

materialet (både intervjuer och Barnens Sångbok) på ett mer reflexivt sätt än jag vanligtvis 

har gjort. Det har också varit svårt på olika sätt eftersom att det i första hand är Kyrkan jag 

känner till, och det blir svårare att jämföra den med andra kyrkor när jag inte har så mycket 

kunskap om dem, särskilt eftersom jag aldrig har varit på en söndagsgudstjänst i t.ex. Svenska 

kyrkan (fast jag har varit med på bröllop och begravningar, samt varit i Norska statskyrkan ett 

flertal gånger under uppväxten). 

En annan tanke jag fått är hur studien kunde ha sett ut om jag hade haft andra informanter. 

Fyra av mina sex informanter kan själva spela instrument och tycker om att sjunga. Hur skulle 

det ha sett ut om ingen hade haft musikaliska intressen? Det skulle också vara intressant att se 

hur undersökningen skulle ha sett ut om informanterna inte var aktiva i Kyrkan, skulle dessa 

fortfarande komma ihåg sångerna? 

 

 

6.4 Vidare forskning 
 

Arbetet med denna uppsats har varit oerhört spännande och under arbetets gång har det dykt 

upp olika idéer till andra arbeten. En sak som skulle ha varit intressant att forska vidare på är 

hur Kyrkans musik mottas i kulturer som inte är västerländska, eftersom det finns en 

obligatorisk stomme av både psalmer och primärsånger som bygger på västerländsk tonalitet 

efter dur- och mollprincipen. Eftersom Kyrkan är en kyrka som växer snabbt hade det varit 

spännande att t.ex. göra ett fältarbete i kanske ett afrikanskt eller asiatiskt land som inte i 

första hand har en västerländsk tonalitet i ”sin” musik. Vilka lokala sånger skulle tas med som 

tillägg till obligatoriska sångerna? 

Det skulle även ha varit intressant att undersöka barnmusiken i en annan kyrka t.ex. Svenska 

kyrkan eller Missionskyrkan eller liknande, då som en outsider.  
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Bilaga 1: 
 

Ordlista 
 
Barnens medverkan 
En gång om året har Primär ansvaret för programmet på gudstjänsten. Till detta program, som kallas 
barnens medverkan, talar barnen till församlingen och sjunger. 
 
EFY  
Especially for Youth – ett ungdomssommarläger för killar och tjejer mellan 14-18 
  
 
Första presidentskapet 
Första presidentskapet består av profeten och hans två rådgivare. Dessa är Kyrkans översta ledare på 
jorden.  
 
Generalkonferens 
Generalkonferens hålls två gånger i året i Salt Lake City. På konferensen, som hålls en lördag och 
söndag, kan Kyrkans medlemmar komma och lyssna på tal av Kyrkans ledare på generalnivå, t.ex. 
Profeten och de tolv apostlarna. Konferensen kan ses via satelit och internett för de som inte kan delta 
fysiskt Salt Lake City. 
 
Hemafton, Familjens hemafton 
En gång i veckan, som oftast en måndagkväll, samlas familjen och gör olika aktiviteter, som t.ex. 
spela spel, ha familjeråd, sjunga, ha ett andligt budskap och äta något gott. Detta kallas för familjens 
hemafton Kyrkan har inga planerade möten eller aktiviteter på måndagar just för att denna kväll ska 
kunna tillägnas familjen.  
 
Mission, missionär 
Det är vanligt, och förväntas att när man som ung man fyller 19 år åker ut på mission om detta är 
möjligt. Man kan också resa efter 19 års ålder, dock rekommenderas det att man inte ska ha fyllt 26. 
Kvinnor kan också åka ut på mission om de önskar och då tidigast i en ålder av 21 år. Kvinnor tjänar i 
1,5 år, medan männen är ute i 2 år. Man kan också åka på mission som seniormissionärer, då åker man 
ofta ut tillsammans som äkta makar. Man får inte lön som missionär, utan man sparar själv pengar till 
sin mission och arbetar ideellt som missionär. 
Arbetsuppgifter som missionärerna har är att undervisa undersökare och nya medlemmar om 
evangeliet. De sitter i råd/möten med ledare från församlingen de tjänar i. De gör också humanitära 
projekt.  
 
MTC  
Missionary Training Center – där missionärerna tränas innan de åker till det land där de ska tjäna. 
 
Stavskonferens 
Två gånger om året samlas alla församlingarna i staven (ett geografiskt område, t.ex Malmö Stav som 
består av alla församlingarna i södra Sverige). Detta kallas stavskonferens. Mötena består av tal av 
stavspresidentskapet och andra medlemmar.  
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Bilaga 2: 
 
Intervjumall 
 
 
Vad är din ålder? 
 
Var är du uppvuxen? 
 
Mor och fars arbete? 
 
Vad jobbar du med/pluggar du i dag? 
 
Har du ett ämbete i kyrkan, i så fall vad? 
 
Vad kommer du best ihåg från primär? 
 
Vilken/vilka var dina favoritsånger? Varför? 
 
Vad betyder sångerna/sången för dig i dag? 
 
Använder du sångarna i dag? Hur?  
 
Varför tror du det är så viktig med musik i kyrkan? 
 
Har sångarna bidragit till forma/styrka din tro? Hur? Exempel. 
 
Varför tror du det används så mycket tid på att sjunga/lära sig sånger i Primär (och i kyrkan)? 
 
Hur många av primärsångarna kommer du ihåg? (kolla igenom barnens sångbok).  
 
Vilka sätt använde sångledaren sig av för att lära ut sångarna då du gick i primär?  
 
Finns det något mer som du skulle vilja lägga till? 
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Bilaga 3: 
 

Trosartiklarna 
(http://www.jesukristikyrka.se/om-kyrkan/tro-och-laera/trosartiklarna.html 120102) 
 

1. Vi tror på Gud, den evige Fadern, på hans Son Jesus Kristus och på den Helige Anden.  
 

2. Vi tror att människorna kommer att straffas för sina egna synder och inte för Adams 
överträdelse.  
 

3. Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad till 
evangeliets lagar och förordningar.  
 

4. Vi tror att evangeliets första grundsatser och förordningar är: (1) Tro på Herren Jesus Kristus, 
(2) omvändelse, (3) nedsänkningsdop till syndernas förlåtelse, (4) handpåläggning för den 
Helige Andens gåva.  
 

5. Vi tror att en man för att predika evangeliet och betjäna i dess förordningar måste kallas av 
Gud genom profetia och handpåläggning av dem som har myndighet.  
 

6. Vi tror på samma organisation som i den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, 
herdar, lärare, evangelister och så vidare.  
 

7. Vi tror på tungomålsgåvan, profetia, uppenbarelse, syner, helbrägdagörelse, uttydning av 
tungomål och så vidare.  
 

8. Vi tror att Bibeln är Guds ord i den mån den är rätt översatt. Vi tror också att Mormons bok är 
Guds ord.  
 

9. Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ännu 
kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.  
 

10. Vi tror på Israels bokstavliga insamling och de tio stammarnas återkomst, att Sion (Nya 
Jerusalem) kommer att grundläggas på det amerikanska fastlandet, att Kristus personligen 
kommer att regera på jorden samt att jorden kommer att förnyas och erhålla sin paradisiska 
härlighet.  
 

11. Vi gör anspråk på förmånen att dyrka Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt samvetes 
bjudande och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbedja hur, var eller vad 
de vill. 

 
12. Vi tror på att erkänna konungar, presidenter, styresmän och domstolar samt att lyda, ära och 

understödja lagarna.  
 

13. Vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, barmhärtiga och dygdiga och att göra gott mot alla, ja, 
vi kan verkligen säga att vi följer Paulus uppmaning: Vi tror allting, vi hoppas allting, vi har 
uthärdat mycket och hoppas kunna uthärda allting. Vi söker efter allt som är dygdigt, älskligt, 
prisvärt och gott.  
 


