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Abstrakt  

Syftet med uppsatsen är att belysa hur musikundervisningen i årskurs 4-6 styrs i praktiken, 

hur lärare tolkar kursplanen, hur de planerar undervisningen i ett övergripande perspektiv, 

samt hur bedömning och betygsättning sker. Studiens huvudsakliga vetenskapsteoretiska 

ansats är ideologikritisk hermeneutik. Metodologin baseras på textanalys, därtill även en enkät 

till musiklärare i länet, samt observation och datainsamling av samtliga 161 elever och 5 

lärare i undersökningskommunens åk6. Resultatet har därmed delvis objektivt säkra data, men 

till största delen handlar det om en trovärdighet baserat på koherenskriteriet. 

Genom den kvalitativa textanalysen framträder en konflikt mellan den skrivna och kommu-

nicerade läroplanen och läroplansverkets vidgade kontext inom hela skolans föreställnings-

värld. Diskussionen behandlar detta huvudresultat huruvida synen på kunskap, lärande och 

människa har förändrats genom den nya skolpolitiken. Huvudresultat är också att Lgr11 i 

högre grad än tidigare är ett levande dokument för musiklärare, att den styr i högre grad 

genom ökade krav på mätning och dokumentation, att det råder en stor flexibilitet i synsättet 

på bedömning och betygsättning hos musiklärare, samt att kunskapskraven har en stark roll i 

Lgr11.  
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Förord   

De senaste fem åren har kanske varit de mest händelserika inom utbildningsväsendet 

någonsin. Vi har fått ny skollag, ny läroplan med nya kursplaner och ny betygsskala. Vi har 

fått legitimation, och ny lärarutbildning. Många allmänna råd, kommentarmaterial, och andra 

skrifter har kommit ut i samband med de stora förändringarna 2010-2011. Om jag blickar 

tillbaka några år i tiden så har det verkligen hänt otroligt mycket från politiskt håll på senare 

år, och det har också hänt otroligt mycket i verksamheten under dessa år. 

Denna process har jag varit en del av i vardagen genom att jag jobbar som rektor Kultur-

skolan, med ansvar för alla grundskolors musikundervisning i kommunen. Tillsammans med 

mina rektorskollegor, och tillsammans med mina musiklärare, har jag fortlöpande jobbat med 

våra nya styrdokument, nya skrifter från skolverket, och nya anvisningar och utvecklings-

arbeten inom vår förvaltning. Jag har reflekterat och diskuterat denna förändringsprocess och 

skolutveckling som ägt rum på ett aktivt sätt i min yrkesroll.  

Jag har också varit en aktiv part i skolutvecklingen genom min post som vice ordförande i 

Sveriges Kulturskoleråd. Genom detta uppdrag har jag varit aktiv i de frågor som bland annat 

gäller musikläraryrket och musiklärarutbildning, såväl inom frivillig kulturskoleverksamhet 

som inom grundskolans musikundervisning. Indirekt kommer jag förstås att hämta kunskap 

och inspiration till uppsatsen genom dessa erfarenheter. 

Anledningen till att jag skrivit denna uppsats, och anledningen till att jag sökte den 

utbildningsvetenskapliga magisterutbildningen där denna uppsats ingår i, bottnade i mitt 

intresse att göra en mer grundlig undersökning och analys av grundskolans musikunder-

visning. Intresset smalnades in mot åk 4-6, eftersom det är nytt med betyg för årskurs 6. 

Det är förstås en stor fördel att ha tillgång och kännedom om fakta och dokumentation av en 

verksamhet då man ska genomlysa denna. Någon kan säkert tycka att det finns en risk i att 

inte våga beskriva sin egen verksamhet objektivt, men den risken vill jag tona ned. Vår 

skolverksamhet, och skolverksamhet överlag, är väldigt vana vid att ständigt granskas och 

synliggöras nuförtiden, inte minst genom oss själva. Det är en rektors ordinarie uppgift att 

utvärdera och utveckla verksamheten. Mina lärare i kommunen har välkomnat att få del av 

resultatet, som ett led i utvecklingen. De musiklärare som deltagit från länet i övrigt kommer 

förstås också att få del av uppsatsen. 

Jag vill tacka musiklärarna som bidragit till undersökningen, Charlotte Sundqvist, chef 

Utbildningsförvaltningen, för tillåtelse och stöd att göra denna uppsats och söka denna 

utbildning, ett stort tack till lärarna på Luleå Tekniska Universitet, samt ett speciellt tack till 

min handledare professor Cecilia Ferm Thorgersen. Sist, men definitivt inte minst, vill jag 

rikta ett tack till mina kurskamrater för ett gott umgänge detta år. Vi har inte setts så ofta IRL, 

men desto oftare på webben via Adobe Connect, Facebook och Canvas.  

Björn Emmoth den 31 maj 2015 
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1. Inledning 

1:1 Forskningsintresse 

De två senaste åren har varit händelserika inom utbildningsväsendet. Vi har till exempel fått 

en ny läroplan med nya kursplaner. För snart 20 år sedan, två år efter förra läroplanens in-

förande, genomförde Sandberg (1996) en avhandling som behandlar styrningen i musikämnet, 

och fann en låg grad av nationell styrning, där musikläraren skapade egna kriterier och eget 

innehåll. Vilken påverkan på musikundervisningen har implementeringen av Lgr11 fått? 

Vilken påverkan har samhället på musikundervisningen?  

Det som har hänt under de senaste åren, och den effekt det fått, intresserar mig och har ett 

värde att studera. Våren 2014 fick elever i Sverige för första gången betyg i åk 6, efter att ha 

jobbat mot de nya kunskapskraven i tre år. Uppsatsen fokuserar på den årskurs som påbörjade 

årskurs 4 hösten 2011 då Lgr11 startade, och följaktligen gick ut årskurs 6 våren 2014 och 

fick sitt första betyg. Jag hoppas kunna bidra med ökade kunskaper om musikundervisningens 

styrning, kursplanens tolkning, planering och bedömning. Detta kan bidra till likvärdighet i 

bedömning, hur värdeorden tolkas, om det finns kunskapsområden i kursplanen som behöver 

stärkas, hur pedagogisk planering hanteras, hur musikundervisningen styrs i praktiken, 

kunskap om lärares förutsättningar och påverkan, samt ytterst hur denna reformvåg har 

förändrat utbildningen i Sverige. 

 

1:2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur musikundervisningen i årskurs 4-6 styrs, hur lärare 

tolkar kursplanen, hur de planerar undervisningen i ett övergripande perspektiv, samt hur 

bedömning och betygsättning sker, inom ramen för de tre första åren av Lgr11. 

 

1:3 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna, som bildar en kedja, är:  

 Hur styrs musikundervisningen? 

Dvs: Vilka dokument, vilka aktörer, vilken kontext, vilka förutsättningar påverkar 

musikundervisning i praktiken?, och på vilket sätt? Vilka förändringar har skett? 

 Hur tolkas kursplanen?  

Dvs: Vilken betydelse tillmäts de olika delarna av kursplanen? Hur styr kursplanen? 

Hur tolkas kunskapskraven och dess värdeord? 

 Hur planerar lärarna undervisningen?  

Dvs: Vilka delar av kursplanen får störst utrymme i undervisningen? Hur planeras 

och prioriteras undervisningens innehåll? 

 Hur bedömer lärare eleverna? 

Dvs :Vilken uppgifts- och resultatstandard läggs? Tillämpas gällande betygsystems 

regler? Vilken likvärdighet råder? 



2 
 

1:4 En personlig betraktelse över implementeringen av Lgr11   

Läsåret 2010-11 präglades av en förväntan, en förväntan på det nya. Jag upplevde att 

förväntningen överlag var förvånansvärt positiv. Både ledare och lärare såg fram emot något 

nytt. Många efterfrågade tydligare kriterium för betyg, och allmänt tydligare styrdokument. 

Samtidigt var lärare tveksam till hur pass styrande kursplanen skulle komma att bli, till 

exempel fanns funderingar kring det nya begreppet centralt innehåll.  

Införandet av Lpo94 har kritiserats för att vara illa genomfört. Det tog lång tid innan alla ens 

hade ett exemplar av läroplanen, och trots att den var så pass ny i karaktären genomfördes 

väldigt lite kompetensutveckling kring införandet. Sandberg (1996) fann i sin avhandling att 

det fanns en låg grad av nationell styrning i musikämnet. Målen framstod som öppna, och 

musikläraren skapade eget innehåll efter eget intresse, kompetens och ideologiska syn. Den 

fria synen på styrningen som Sandberg fann för snart 20 år sedan ligger troligtvis i en mindre 

styrande skriven läroplan, men även i mindre styrda musiklärare.  

Min upplevelse är att införandet av Lgr11 var det motsatta. För det första på grund av att 

internet numera är allas egendom. Det var lätt att sprida information. Det var lätt att följa 

förslag och remisser, läsa kommentarer och analyser, samt läsa själva källmaterialet. För det 

andra upplever jag att det fanns ett stort intresse att följa och ta del av processen av ny läro-

plan och kursplan, samt även betygskalan och andra förändringar. Både jag som skolledare, 

och mina lärare, fick del av de så kallade implementeringskonferenserna som upplevde jag det 

som att alla redan visste det Skolverket skulle implementera. Internet hade hunnit före, och 

ofta hade den ganska hårt styrda informationen färre ord mellan raderna än vad många hade 

önskat. Men, viktigt att ha med sig är att lärare denna gång var med i processen, och var väl 

införstådda och insatta i de nya reformerna, däribland kursplanen. 

Skolverket gav ut ett flertal broschyrer och informationsmaterial om skolförändringarna. Flera 

av dessa tryckte på implementeringen på den lokala nivån. Till exempel ger Skola i föränd-

ring (Skolverket, 2010) ut en checklista som stöd och tips för huvudmän att organisera den 

lokala implementeringen. Min upplevelse är att det var en god implementering av Lgr11, 

såväl på central och lokal nivå. För oss i verksamheten är Lgr11, och framför allt dess 

kursplan, ett i allra högsta grad levande dokument. 

Min handledare Cecilia Ferm Thorgersen bekräftar i en artikel från en pågående studie 

tillsammans med Zandén bilden av att den nya läroplanen anses vara ett viktigare och mer 

styrande dokument än tidigare kursplaner (Zanden & Ferm Thorgersson, 2015). Lärare har en 

mer aktiv relation till Lgr11 än till förra läroplanen. 
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2. Bakgrund  

Bakgrunden disponeras genom en kort inledning följt av att de tre huvudområdena 

presenteras; Hur har skolans styrning förändrats i ett historiskt perspektiv, planering av 

undervisning och till sist bedömning. 

På presskonferensen för ny läroplan den 11 oktober 2010 lanseras att: 

Kraven i skolan ska vara tydliga och konkreta. Lärare, föräldrar och elever ska förstå vad 

som förväntas under lektionerna. Läroplanen slår fast att eleverna har rätt till strukturerad, 

lärarledd undervisning. Det är dags att uppvärdera läraren och undervisningen i skolan, säger 

utbildningsminister Jan Björklund (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Signifikativt för såväl läroplan, som skollag, lärarutbildning, med flera utbildningsreformer 

under utbildningsminister Jan Björklunds tid, är att återta ordning och reda i skolan, att ha 

fokus på kunskaper, och att ställa krav. Målet är att klättra i rankinglistorna. Oftare bedöms vi 

mot andra, än mot oss själva, vilket visar att det är det relativa resultatet som oftast är i fokus. 

Den politik vi har sett under tiden för denna uppsats bottnar förstås i en historia. Nyckelorden 

ordning och reda, kunskapsfokus, samt krav ska också tolkas och förstås i ett historiskt sken. 

Även en så pass liten och världslig sak som musikundervisning i grundskolan präglas tydligt 

av det samhälle vi lever i, den pendel som svänger, och de förändringar i styrning som sker 

hela tiden. Den kursplan vi har idag i musik hänger ihop med den samhällsutveckling som 

sker. Svängningar sker alltid inom till exempel ämnes-, utbildnings-, yrkes- och samhälls-

fältet, vilket påverkar och påverkas av varandra, och formar det vi har idag. Linell skriver att:  

En läroplan är ett historiskt dokument. Det kommer till i en bestämd historisk situation och 

är uttryck för sin tid. Läroplanen säger något om vad man i ett visst kulturellt sammanhang 

anser vara värt att veta och kunna och vilka uppgifter som är centrala för skolan varför en 

nationell läroplan säger något grundläggande om ett land. (SOU 2007:28, s.453-455). 
 

Uppsatsen utgår från en läroplansteoretisk ansats, där inte bara ordalydelserna i styrdoku-

mentet tolkas och analyseras, utan istället läroplanen som begrepp för hela skolans föreställ-

ningsvärld och dess relation till politiken. Som stöd för kommande resultatpresentation och 

diskussion av det vidgade begreppet läroplan kommer bakgrunden ska visa på såväl en histo-

risk dimension av utbildningspolitiken, som en bakgrund inom bedömning och planeringen av 

undervisning i musik. 

 

2:1 Hur har skolans styrning förändrats i ett historiskt perspektiv 

Under denna rubrik ges en bakgrund som belyser i vilket sken Lgr11 kommit till i ett större 

och historiskt perspektiv. Musikundervisningens förändrade styrning under grundskolans tid 

fram till den nya kursplan vi har idag kommer också att presenteras.  
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2:1:1 Grundskolan tar form 

Grundskolan firade 50-årsjubileum år 2012, just efter införandet av Lgr11. Den samlade 

obligatoriska skolan är inte äldre än så. Såväl skolverksamma och beslutsfattare som 

medborgare har egen erfarenhet och relation till en stor del av grundskolans tidevarv. Detta 

framkommer också ofta i den debatt och dialog som sker om skolan, och är därför relevant att 

ha med sig då vi ser på grundskolan och musikundervisningen idag.  

Röster framfördes redan i början av 1900-talet att Sverige behöver ha en förlängd skola för 

alla, till exempel genom riksdagsmännen Oscar Olsson och senare Rickard Sandler. Under 

1930-talet fram till kriget var det stiltje, men på 40-talet tog reformlustan nya tag, till exempel 

genom den skolkommission som socialdemokraterna tillsatte 1944. Isaksson (2012) berättar 

vidare att vid 40-talets början hade Sverige, tillsammans med Portugal, Europas kortaste 

obligatoriska skola. Regeringen ville ersätta folkskolan och realskolan med en för alla gemen-

sam enhetsskola. Sveriges behövde fler välutbildade, man såg behovet av ett kitt som skulle 

hålla ihop Sverige, och lika utbildningsmöjligheter sågs alltmer som en rättighet. Det dröjde 

dock ända fram till 1962 innan grundskolan formellt sjösattes, trots att förslaget växte fram 15 

år tidigare, och att försöksverksamhet pågick i 12 år. Anledningen till denna försiktiga 

framväxt var politiska och pedagogiska strider, med allt vad det innebar att lämna urvals-

skolan till förmån för det okända. Isaksson uttrycker att grundskolan infördes succesivt från 

1949 – 1971, från det att försöksverksamheten startade, till att de sista realskolorna fasades ut. 

Det fanns många politiker i kommunerna som inte ville släppa taget om realskolan. 

Det framgår tydligt att grundskolan väcker åsikter, känslor och minnen. Metta Fjelkner 

(2012), dåvarande ordförande Lärarnas Riksförbund, skriver att:  

Ett är dock säkert: De sammanhållna klasserna har inte alltid varit det bästa för eleverna. De 

duktiga, de som gick fortast fram, fick tyvärr ägna mycket tid åt att invänta klasskamraterna. 

De som hade det lite svårare fanns det inte heller tid för. Kanske att eleverna i mellanskiktet 

hade det bäst. Jag menar att politiker ofta inte förstår den utmaning det innebär att undervisa 

i mindre ”homogena” grupper och klasser (ibid, 2012, s.8) 

Länge fanns det allmänna och särskilda kurser, vilket det råder olika uppfattningar om det var 

bra eller dåligt. Andersson (2012) berättar att då hon tog sin realexamen 1952 ville hennes 

kommun starta försök med enhetsskola, men protester hördes framförallt från lärarna på 

realskolan. Lärarna menade att den gamla realskolan var att föredra ”framför en enhetsskola 

vilken näppeligen torde vara i stånd att på ett tillfredställande sätt tillvarataga de högre 

begåvningarna”(ibid, 2012, s.34). Trots motstånd infördes enhetsskolan, och ökad efterfrågan 

på lärare löstes genom att ett flertal folkskolelärare vidareutbildade sig för att få tillräcklig 

ämneskompetens.  

Hjelm-Wallén (2012), tidigare socialdemokratisk politiker, betonar att 1946 års skolkom-

mission var synnerligen viktig. Dess reformer vilade på jämlikhetens grund, samma tillgång 

till skola och utbildning, samt tillgång till färdigheter och personlighetsutveckling. 1950- och 

60-talet präglades av framtidstro, i samhälle och skola, och samhället satsade mycket på 

skolan. Vad gäller läroplanerna, avhandlades det inte i den politiska debatten. Den delen 
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arbetades fram främst av pedagoger. Hjelm-Wallén lyfter fram, som ett problem, att real-

skolans struktur blev den rådande i högstadiet, medan folkskolans levde krav i låg- och 

mellanstadiet. Här beskriver hon det nya högstadiet: 
 

Den pedagogik som tillämpades var dåligt anpassad till elever från familjer utan studie-

tradition eller för dem som behövde en mindre teoretisk undervisning. Den skola som skulle 

ge alla elever tillgång till kunskapen visade sig i hög grad befästa klassamhället. Den yttre 

organisationen var reformerad, men inte det inre arbetet (ibid, 2012, s.47). 

Medvetenheten om att kunskap är makt ökade, men att skolan gav alltför lite till dem som bäst 

behövde skolans stöd. Frustrationen blev allt större för många inom och utom skolan i början 

av 70-talet (Hjelm-Wallén, 2012). 

Kort om Lgr62, och den reviderade Lgr69, kan sägas att den startade med mål och riktlinjer, 

följt av kursplaner i alla ämnen, ungefär som dagens Lgr11. Den var både ett idédokument 

och en arbetsinstruktion, vilket menas att den visade ett syfte och gav vägledning för läraren. 

Samtidigt infördes även den relativa betygsskalan med 5 steg, baserad på normalitetskurvan 

7-24-38-24-7. Linell (SOU 2007:28), med uppdrag att inför införandet av Lgr11 beskriva 

läroplansutvecklingen i Sverige, skriver att: 

I och med att den obligatoriska utbildningen i Sverige år 1962 blev nioårig och inordnades i 

en gemensam skolform ställdes särskilda krav på läroplanen både som idédokument och som 

arbetsinstruktion. Den första moderna läroplanen 1962 (Lgr 62) gav därför resonerande 

riktlinjer för vad som ansågs vara värt att lära för medborgare i dåtidens samhälle. Lgr 62 var 

också ett pedagogisktdidaktiskt dokument som hade att argumentera för och ge vägledning 

till grupper. Den band samman en utbildningspolitisk målsättning för medborgerliga 

kunskaper och social fostran med de krav på pedagogisk förnyelse av undervisningen som 

uppdraget till den ”nya” skolan innebar. 

Den strategi för att utveckla skola och undervisning som präglade Lgr 62 var att utförligt 

vägleda skolan pedagogiskt och organisatoriskt för att den skulle klara av en ny skolform. 

Läroplanen försökte ”lägga till rätta” hur läraren skulle välja ut innehåll att undervisa om och 

hur man skulle planera och genomföra undervisningen så att det var möjligt att individua-

lisera den i en heterogen elevgrupp (SOU 2007:28, s.452-453) 

Vid grundskolans start fanns ett behov av att centralisera och samla utbildningen i den nya 

skolformen, vilket sammanfattar den första epoken av grundskolan 

 

2:1:2 Grundskolan decentraliseras 

Beslut om Lgr80, samt att ta bort betygen fram till åk 8, togs av den borgerliga regeringen 

1979. Lgr80 breddade perspektivet genom att tydligare skriva fram demokrati och jämlikhet 

som ledstjärnor för undervisningen. Läroplanen försökte nu uppmana till ett tänkande om 

verksamheten utifrån demokratins samhälls- och människosyn” (SOU 2007:28, s.454). 

Isaksson (2012) beskriver skolans utveckling så här med fyra citat:  
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1970-talet präglades av övergång från auktoritär urvalsskola till demokratisk grundskolan. … 

Nivågrupperingen upphörde och elever blandades utan hänsyn till mognad, färdighet eller 

förmågor. Likhet blev ledordet, stora gemensamma grupper skapades och till detta kom att 

undervisningen skulle utgå från elevernas förutsättningar, behov och värderingar. … 

Krav på kunskapsförmedling tonades ned till förmån för informationssökning. …   

När balansen mellan skolans roll som kunskapsförmedlare och demokratisk inspiratör inte 

längre kunde upprätthållas introducerades begreppet flum, som ett hårt och orättfärdigt slag 

mot den fina tanken om en gemensam skola för alla. (ibid, 2012, s. 27-28) 

Båda författares citat vittnar om en kursändring från en mer centralt och hårt styrd skola, till 

en mer decentraliserad och professionsbaserad skola.  

Hjelm-Wallén (2012) var ansvarig minister före det borgerliga styret (1976-82), och även 

efter. Hennes hjärtefråga var att reformera lärarutbildningen. För att få en sammanhållen 

grundskola, där den gamla strukturen med klasslärare på låg- och mellanstadiet (folkskola) 

och ämneslärare på högstadiet (realskola) skulle brytas upp och för att de gamla kulturerna 

skulle möta varandra, ansåg hon att lärarutbildningen måste förändras. År 1985 beslutade 

riksdagen att införa en ny lärarutbildning med 1-7-lärare och 4-9-lärare, som ett led i att 

integrera och hålla samman hela grundskolan. Hon såg en viss trögrörlighet vad gäller att 

utveckla det inre arbetet inom skolan för att svara upp mot samhällsförändringarna.  

Idag kan det kanske uppfattas som obegripligt, men för några decennier sedan fanns det de 

som hävdade att eftersom de kunskaper de lärde ut var eviga så skulle också arbetssätt och 

arbetsformer vara det. Allt tal om förnyelse sågs som en attack mot Kunskapen. … Jag 

plågades av denna debatt eftersom hela det socialdemokratiska reformarbetet just syftade till 

att ge alla elever, också arbetarklassens barn, tillgång till den kunskap och bildning som 

tidigare varit så svårerövrad. Urvalsskolans grepp om pedagogiken var nödvändig att lösa 

upp. (Hjelm-Wallén 2012, s. 51) 

Hjelm-Wallén upplevde, och skriver vidare att ”det underliga är att ett pedagogiskt synsätt 

som utgår från elevens behov och förutsättningar i debatten ofta ges epitetet ”flum”. Det 

gäller särskilt sådant som understryker skolans uppgift att främja elevens personlighets-

utveckling” (ibid, 2012, s.52). 

Vi kan konstatera att både Hjelm-Wallén och Isaksson skriver att begreppet flum kom till 

redan på 80-talet, dvs före Lpo94 och kommunaliseringen. Grundskolan svängde under andra 

hälften av 70-talet och 80-talet mot decentralisering, och mer makt åt professionen vid denna 

tidpunkt, vilket ganska snart fick stämpeln flum av motståndare. 

Johansson (2012) beskriver samhällstrenden i en långtgående process över olika regeringar 

denna period, där alla utredningar och kommittéer pekar mot ökad decentralisering 
 

Länsskolnämndsutredningen 1973, SIA-utredningen 1974, SSK (Skolan, staten och 

kommunerna) 1978, SAK (Skoladministrativa kommittén) 1980 och styrningsberedningen 

1986. Alla hade samma tema, decentralisering och en övergång från regelstyrning till 

målstyrning. Vid den tiden var de flesta rörande överens om att det var rätt väg att gå (ibid, 

2012, s.59 ). 
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1989 fattades beslut om att kommunalisera skolan, att kommunen även skulle ansvara för 

lönebildning och annat avtalsarbete. Arbetsmarknadsparter är sedan dess den nya huvud-

mannen för avtalsfrågor – Kommunförbundet, samt nya lärarnas samverkansråd, bestående av 

både LF och LR. Dessa tillsammans påverkade skolan snabbt genom Utveckling 92, avtalet 

gällande partsgemensamt samarbete och utveckling, följt av det nya stora revolutionerande 

Avtal 2000 samt skriften En satsning till 2000. Två femårsavtal satte stor prägel på skolan 

denna period, och kanske är det mest kända att den så kallade usken försvann 1995. Därtill 

kom även friskolereformen, ytterligare ett exempel där staten släppte greppet. Hela denna 

period handlade mycket om decentralisering, och flytt av ansvar till dem det berörde.  

Sedan kom Lpo94, under Beatrice Ask (m) ledning. Lärare fick stort friutrymme i nya 

läroplanen. Linell (SOU 2007:28) skriver att 90-talet ställde nya krav på utbildning i ett 

modernt samhälle. Frågor som internationalisering, datorisering, mångkultur och miljö gav 

nya diskussioner för att få nya snabbare och flexiblare styrsystem. Bauman (2009) beskriver 

övergången från fast till flytande modernitet, vilket kräver anpassningsförmåga. Förr kunde 

utbildningen justera sig mot förändrade omständigheter, medan den nya tiden handlar om att 

lära sig leva och utbilda i ett föränderligt samhälle. Förr kunde vi utbilda för att hjärnan skulle 

användas till att minnas kunskaper, numera måste vi utbilda hjärnan till att lära nya 

kunskaper. Linell (ibid) beskriver nedan i vilken kontext Lpo94, med dess större friutrymme 

och ansvar för lärarna, tillkom: 

De krav som samhällsutvecklingen ställde på 1990-talet var annorlunda. I en globaliserad 

värld med snabb kunskapstillväxt blev det svårare att entydigt fastställa en läroplans inne-

håll. Hur skulle man kunna bygga in en beredskap i skolsystemet när omvärldsförändringar 

sker allt snabbare? Detta kräver ett flexibelt system för att ge skolan handlingsutrymme. 

Samtidigt måste en medborgerlig basutbildning för alla säkerställas. Det dubbla mål-

systemet, med mål att sträva mot och mål att uppnå, var ett försök att lösa detta. Mål av den 

typ som finns i Lpo 94 skulle spegla dels krav som kan ställas på ett utbildningssystem för 

alla, dels förväntningar på såväl bredd som spetskompetens för en kunskapsintensiv 

produktion (SOU 2007:28, s.455). 

Strävansmålen (Linell, SOU 2007:28) var tänkta att ta sin början i skolan och i eleven och 

sedan följa medborgaren genom livet.  Betänkandet som låg till grund för Lpo94 hette 

passande nog Bildning och kunskap. Läroplanen innehöll kärnan av respektive ämne, som 

alltså inte inbegrep alla huvudmoment utan gav ett spelutrymme för omvärldens förändringar 

och lärarens omdöme. Med Lpo94 kom en helt ny kunskapssyn, ofta relaterad till Vygotskij 

och det sociokulturella perspektivet som inspiratör. Till exempel ändras den centrala beskriv-

ningen från ”att förmedla kunskap” till ”att främja lärande”. Dessa ord visar tydligt på en 

fundamental skillnad, där elevens lärande numera är i centrum, istället för att lärarens 

undervisning ska vara i centrum. Att betänkandet väljer ordet bildning istället för utbildning 

är också intressant. Bildning bygger på individen i fokus och dess lärandeprocess, medan 

utbildning är mer individpassivt. ”En utbildning är målinriktad och förbereder en elev för en 

bestämd verksamhet. … I utbildning är målet och vanligen också vägen till målet bestämda av 

diverse regler” (Liedman, 2014, s.230.) Bildning är mer av individens formning, medan 

utbildningen kan ses som någon annans formande, ibland likt avbildning. Vill du vara 
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utbildad, eller bildad? Du vill säkert vara bildad, medan det kan vara en klar fördel att vara 

utbildad ifall du ska söka ett visst jobb. Detta visar också på att utbildning är kunskap i 

förhållande till ett mål, medan bildning är en mer övergripande kunskap. Skolverket skriver i 

kommentarmaterialet om synen på kunskap ”Skolans alltmer komplexa kunskapsuppgift 

ligger bakom uttrycket ”Skola för bildning”. Begreppet bildning syftar på en kunskaps-

tillägnan som inte enbart sitter på ytan utan blir en del av personligheten” (ibid, 1996, s.6). 

I betänkandet inför Lpo94 finns ett citat med från Ellen Key, Skolan och bildningen, 1897. 

Dvs skrivet ungefär 100 år tidigare. 

Bildningsanlaget kan emellertid - som alla naturens gåfvor - utvecklas eller undertryckas. 

Det senare sker, i regeln, genom det nu rådande skolsystemet. 

Den mängd af hvarandra jagande intryck, som en enda skoldag nu erbjuder, förslöa tanke-

kraften lika väl som känslan och fantasien. Af allt det myckna stoff, som nutidens ofta 

ypperliga undervisning tillför barnen, är det en ytterligt liten del, hvilken genom innerlighet i 

tildägnelsen blir deras egendom, eller, med andra ord, för dem varder ett bildningsmedel. Det 

för den personliga utvecklingen oumbärliga själfarbetet består endast i läxplugg, emedan 

tiden nästan aldrig räcker till för att läsa böcker, dvs. dricka ur källorna till de kunskaper, 

dem lärjungarna under femton år af sitt lif i stället intaga som mixturer, i vissa teskedtal om 

dagen. 

Utom denna, mot all äkta bildning grundfientliga, mångfald af stoff och ytlighet i till-

ägnelsen af stoffet, kommer äfven att undervisningen ofta är ensidigt förståndsmässig, så att 

känsla och fantasi erhålla föga näring. 

I stället för det innerliga samband med mänskligheten och samtiden, som borde vara skolans 

resultat, ser man hos den ungdom, som utgår från skolsalarna, en ifrig sträfvan att inpassa 

alla mötande erfarenheter i abstrakta kategorier. Hvad denna ungdom framför allt saknar, det 

är just den äkta bildning, hvilken medför en djup humanitet, ger förmågan att erkänna det 

goda hos olika tänkande och att förstå det lefvande lifvets mångskiftande företeelser. 

(SOU 1992:94, s.8) 

Att utredningen har fastnat för detta citat, beskriver nog en hel del om den kunskapssyn som 

man ville få med i Lpo94. Begreppet bildning har anor tillbaka till upplysningstiden, och är/ 

var ett fint begrepp. Läroplanskommittén hade direktivet att balansera dessa fyra akter inför 

den nya läroplanen: Centralt - lokalt ansvar, Mål – resultat, Likvärdighet – valfrihet, Stabilitet 

- förändring.  

I samband med Lpo94 infördes också ett målrelaterat betygssystem. Den gamla normalitets-

kurvan, där elever rangordnades, ersattes med mål. Alla elever skulle kunna få högsta betyg, 

om de uppnådde målen. Tiden för rangordning var över, och riksdagen bytte också ut sifforna 

1-5, mot bokstäverna g- vg- mvg (godkänd- väl godkänd – mycket väl godkänd) (prop. 

1994/95:85). 

När Thullberg (2012), generaldirektör på Skolverket 2003-2010, tittar tillbaka på tiden för 

införandet av Lpo94, skriver han att: 
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Således fanns en alltmer utbredd skepsis rörande statens förmåga att detaljstyra stora 

välfärdssystem. Statens tvångsmakt utgjorde ingen garanti för att systemen fungerande bra 

eller ens låg i linje med vad oms en gång hade beslutats av makthavare i regering och 

riksdag. Lösningen uppfattades ligga i att överföra beslutsmakt till de lägre nivåerna, det vill 

säga till kommunen och lärarna, de professionella. 

Visionen var att skolan genom decentralisering skulle ges den utvecklingskraft som ett 

statligt centraliserat system hämmade. Skolan skulle vara likvärdig, men inte likformig (ibid, 

2012, s.70-71 ). 

Läroplanen ansågs dock ganska snart ge ett alltför stort ansvar och delegation till lärarna, och 

sex år senare, reviderades kursplanerna (SKOLFS 2000:135). Enligt grundskoleförordningen 

(SFS 1994:1194) framgår att varje ämnes kursplan innehåller strävansmål och uppnåendemål. 

Därtill fanns även en inledande text om ämnenas funktion, samt ämnets karaktär och upp-

byggnad. I Skolverkets kommentarmaterial (2000) står att betygskriterierna kompletteras med 

kriterier för mycket väl godkänd. Det kan uppfattas som märkligt att det inte fanns kriterier 

för dessa betygsnivåer i ett nytt målrelaterat system. Men, det visar på det förtroende de 

styrande hade för professionen att bedöma i förhållande till uppnåendemålen, samt den 

strävan undervisningen skulle ha. 

Vid sekelskiftet presterade Sverige fortfarande relativt bra i internationella mätningar. Den 

nationella likvärdigheten var förhållandevis bra, men skolverket uttryckte en stor oro för 

kommunernas bristande engagemang när det gällde skolans styrning och ledning. Skolverket 

satsade mycket på de så kallade utvecklingsdialogerna med kommunerna, för att öka kunskap 

och effektivitet i styrningen. 

Våren 2004 kom NU-03 (Skolverket, 2004) och en TIMSS-rapport. Båda hade en rad 

alarmerande klockor som ringde, enligt den nyligt tillträdda generaldirektören för Skolverket 

Thullberg och hans ledningsgrupp. Slutsatsen var att det var fel på styrdokumenten. Thullberg 

(2012) beskriver 2005-06 som en ny reformperiod. Tidigare hade Skolverket vänt sig till 

kommunerna för att driva utveckling, nu var det dags att vända sig till regeringen och 

presentera åtgärder som behövde vidtas. Dåvarande oppositionspolitiker Björklund tog till sig 

av Skolverkets analys, vilken låg till grund för oppositionens skolpolitiska program inför valet 

2006. Thullberg (ibid) skriver att det var ”rätt att dra i nödbromsen. Vi kunde inte längre 

vänta ut de goda resultaten av 1900-talets reformer. Nu väntar vi otåligt på det goda resultatet 

av de senaste fem årens skolreformer” (s.85). 

 

2:1:3 En ny politik formar dagens skola 

2006 fick vi en ny regering, en ny skolpolitik, och en karismatisk och engagerad minister vid 

namn Jan Björklund. Han dominerade den skolpolitiska arenan totalt före valet, och även efter 

valet, och hade en gedigen lista på åtgärder inom skola/utbildning, som också genomfördes i 

rask takt. En av dessa reformer var läroplanen. Redan en månad in på den nya mandat-

perioden hade regeringen fattat beslut om ett missiv om att genomföra en översyn av bl a 

grundskolans mål- och uppföljningssystem. Utredningen fick namnet Mål och uppföljning i 
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grundskolan, och redovisades drygt ett år senare i betänkandet Tydliga mål och kunskapskrav 

i grundskolan (SOU 2007:28). 

Uppdraget var lika klart som utredningens förslag. Här är ett sammanfattande uppdrag som 

utredaren hade att arbeta utifrån: 

Avsikten med Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan är att skapa förut-

sättningar för bättre resultat genom att skolans uppdrag görs tydligare, bland annat mot 

bakgrund av svårigheterna att genomföra dagens målsystem med mål att sträva mot och mål 

att uppnå. Ett led i att förbättra grundskolans resultat är att tidigt i grundskolan ange vilka 

kunskapskrav som eleverna behöver nå (SOU 2007:28, s.11). 

Den politiska kursen var att förbättra resultaten genom tydlighet, ordning och reda, samt att 

ett kunskapsfokus skulle råda. Från början var namnförslaget Lgr09, men läroplanen för-

senades två år. I mångt och mycket skulle den tidigare framgångsrika skolan återställas. En 

annan stor skillnad är kontrollen, som har ökat genom fler nationella prov, skolinspektion, 

ökad skoladministration kring skriftliga omdömen samt tidigare betyg.  

Samtidigt som Björklund totalt dominerat skolpolitiken under en period, har han också varit 

starkt ifrågasatt, utan att för den skull få kvalificerat motstånd i medialjuset. Mathiasson 

(2011) skriver som ingress i ledaren på Pedagogiska magasinet att ”Varje försök till 

ifrågasättande, varje ansats till nyansering har reflexmässigt getts etiketten ”flum” och därmed 

inte bemötts sakligt, utan istället förringats och inte sällan förlöjligats” (ibid, 2011, 25 feb). 

Mathiasson skriver att all debatt handlar om att skapa bilder, i detta fall ofta i en renodlad och 

förenklad bild av verkligheten. Den politiska kampanjen, för han beskriver den inte som 

politisk sakdiskussion, har varit framgångsrik, grundat på att den inte har varit möjlig att 

diskutera med en annan utgångspunkt. Han uttrycker sig som att bilden har ersatt 

verkligheten, att bilden är verkligheten, att den förvandlats till en sanning om tillståndet i 

svenska skolan. Bilden som ministern har förmedlat, inledningsvis som oppositionspolitiker, 

har varit före-ställningen om den havererade skolan, det misslyckade systemet, den så kallade 

flumskolan. Ett problem är när man ska förvalta ansvaret för att förbättra skola, till exempel 

genom att öka statusen på läraryrket. Hur länge kan en skola svartmålas samtidigt som den 

ska utvecklas och öka attraktiviteten?, är en fråga Mathiasson ställer.  

Spänningen mellan idealism och populism i debatt har sällan varit så tydlig som under denna 

period, inom detta politiska paradigmskifte. Risken och effekten blir lätt att den pedagogiska 

dimensionen kommer i skymundan (Biesta & Säfström, 2011). 

Fort och fel, är en paroll som många ofta kallat den politiska kursen med Björklund vid 

rodret. Bergling och Nejman (2014, 4 juni) understryker att många reformer inte varit 

genomplanerade och att förenklade sanningar om vad resultaten beror på har gjorts, och att 

Björklund dessutom skyller ifrån sig på socialdemokraterna. Angående så kallade sanningar, 

menar Bergling och Nejman att forskning, fakta och kunskapssyn som inte överensstämmer 

med Björklunds åsikter inte är relevant och intressant, eftersom det inte är en så kallad 

sanning.  Tidningsartikeln lyfter också fördelar med Björklund, i form av att skolan fått ökat 

politiskt intresse, och inte minst det engagemang han haft.  
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Vilken vision är det som styrt fram dagens utbildningspolitik? Det är svårt att finna ett svar på 

den frågan, åtminstone fanns det inget att tillgå på regeringen hemsida under perioden. På 

skolöverstyrelsens hemsida http://www.skoloverstyrelsen.se skriver Christian Lundahl i ett 

inlägg på bloggen, med hänvisningar till olika forskare, att det mest utmärkande draget för 

dagens utbildningspolitik är att den saknar visioner. Och där visioner saknas träder nostalgin 

in, en nostalgi som är ett rop efter enklare tider och ett enklare samhälle. En stor handlings-

kraft finns dock tveklöst, som bygger på att ersätta den svartmålade flumskolan, med tidigare 

rådande skola.  

Bloggen hänvisar till Svetlana Boym och hennes beskrivning av två typer av nostalgi: 

– den som reflekterar över det förflutna och den som vill återskapa det förflutna. Den 

reflekterande nostalgin handlar om att minnas tillbaka, stanna i minnet och uppskatta minnet 

så som ett minne. Den återskapande nostalgin går ett steg längre och önskar att saker och ting 

var som förut. Den har tre kännetecken skriver Boym. Först och främst ser den sig inte som 

nostalgi. Den ser sig som sanning. Sanningen har kommit på avvägar och nu är det så dags 

att vi återställer det som riktigt var och återtar våra traditioner. Föreställningen om att 

sanningen finns i det förflutna skapar en idémässig passivitet.  

Ett tydligt exempel på detta, enligt Lundahl i bloggen, är den av regeringen nyligen (2012 

avses) tillsatta utredningen om när genomförda reformer förväntas ge effekt. För att kunna 

föra en politik om att återupprätta skolan, behövs det tredje inslaget inom nostalgi (enligt 

Boym´s beskrivning), nämligen konspirationsdelen, det behövs en syndabock. Björklunds 

orsaker till flumskolan är flera, samtliga med socialdemokraterna som syndabock.  

Det är tydligt att gamla värderingar möter nya, genom ersättandet av det socialdemokratiska 

välfärdsidealet ”en skola för alla” baserat på demokrati och likvärdighet, med en nyliberal 

skola med en stark tro på marknadstänk, genom individens fria och rationella val efter indi-

videns eget bästa. Ett beslutsfattande förutsätter en högre grad av jämförelse, och därmed 

tävling, vilket förutsätter mätning (Blossing, Imsen & Moos, 2014). I ett större ideologiskt 

perspektiv blir det möjligt att det råder tydliga politiska samhällsvisioner, vilket styr utbild-

ningspolitiken, även om denna vision inte finns nedskriven på departementets hemsida. Denna 

aspekt är viktig att ha med sig i kommande analys och diskussion. 

Ett annat sätt att uttrycka rådande politisk kurs är att dela en värdegrund och vision som också 

rådde vid en tidigare tidpunkt, eller i alla fall att den hämtar idéer och inspiration mer i 

historien än i framtiden, eller att framtidens melodi är unison med mycket av den gamla. I 

undersökningsperiodens 2014 var begreppet retro inne. Kanske var skolan också inne i en 

retro-era, vilket gör att morgondagens skola hittar idealen i historien. Målet för alla är förstås 

en bättre skola i framtiden, men att det råder olika syn på visionen om skolan, och dess väg att 

utvecklas, vilket har varit meningen att lyftas här. 

 

 

 

http://www.skoloverstyrelsen.se/
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2:1:4 Reformer i grundskolan, - en dragkamp mellan olika ideal och ideologi  

Under denna rubrik presenteras en genomgripande åsiktsskillnad, av ideologisk karaktär 

och/eller idealsynen på skolan, som delar såväl lärare, ledare, politiker, högre tjänstemän, 

fackliga organisationer, som annat skolfolk i två läger. Den finns med i alla skolförändringar, 

och påverkar därmed denna studie av musikundervisning i Lgr11. Åsiktsskillnaden bottnar i 

grundskolans tillkomst (se tidigare avsnitt om historian), eller egentligen kanske långt innan 

dess. Pendeln svänger åt olika håll vid olika tidpunkter, men två oppositionella krafter har 

länge styrt pendeln, och den dragkampen lär säkerligen fortsätta. 

Att genomföra en förändring hörs enligt sägen ta sju år. Ibland går det fortare. Ibland beskrivs 

skolan som den instans som det tar långt längre tid att genomföra förändringar i. Pratar vi om 

förändringar av ideologisk karaktär i en skola, bidrar det nog en ännu längre förändringstid. 

Kanske accepterar många inte ens en förändring någonsin. Utbildningsministern (under 

avsedd undersökningsperiod) anklagas av många att vilja (åter-) införa den skola han själva 

gick i, med den gamla tidens ideal. Det var ju bättre förr, hävdas ofta rent allmänt. Skolans 

resultat var också bättre förr i förhållande till internationella rankinglistor som PISA och 

TIMSS.  Åtminstone om 1995 räknas som förr. Därefter har vi rasat i resultat på dessa 

mätningar, på senare år desto fortare. 

Debatten (inom undersökningsperioden) om statlig eller kommunal skola relateras ofta till den 

så kallade kommunaliseringen. Emellertid bottnar mycket av debatten och åsikterna i 

införandet av grundskolan. Folkskolans lärare var kommunalt anställda, medan realskolans 

lärare var statligt anställda. Starka motsättningar fanns när grundskolan planerades, och 

Johansson (2012) skriver att kompromissen blev att grundskolans lärare fick en kommunal 

anställning, men med statlig reglering av löner och anställningsvillkor. 1989 fattades beslut 

om att avskaffa den statliga regleringen av lön och villkor. Vad som också avskaffades i 

början av 90-talet var de specialdestinerade bidragen, bland annat till skolan, vilka ersattes 

med ”allt i en påse” till kommunerna. Staten lämnade sitt ekonomiska styrmedel, samtidigt 

som den ekonomiska krisen slog till. Därtill friskolereformen/ skolpengen, och inte minst 

verksamhetsinterna stora förändringar, bidrog till denna turbulenta tid i skolan. 

En del inom skolbranschen, bland annat utbildningsministern för avsedd period, anser att 

kommunaliseringen var ett stort misstag, som fått dåliga konsekvenser. Han har också tillsatt 

en ifrågasatt utredning (SOU 2014:5) för att påvisa konsekvenserna av kommunaliseringen. 

Inför valet 2014 drev folkpartiet, vänsterpartiet och sverigedemokraterna att skolan ska 

förstatligas. Björklunds argumentation om att återförstatliga, syftar på den tid som rådde före 

1989. Eftersom ”man inte kan `återförstatliga´ något som aldrig varit statligt så vore det 

intressant att veta vad som menas med detta käcka utrop” (Johansson, 2012, s.62).  Grund-

skolan har sedan dess start haft kommunen som huvudman, medan läroverken och real-

skolorna dessförinnan haft statligt huvudmannaskap. 

Överlag har grundskolans läroplaner beslutats av breda majoriteter i riksdagen, och haft 

noggranna utredningar och gediget förarbete. Lgr62 och Lgr69 beslutades av socialdemo-

kratiska regeringar, medan Lgr80, Lpo94 och Lgr11 beslutades av borgerliga regeringar. 

Historiskt sätt har socialdemokraterna, centern och folkpartiet varit drivande (Hjelm-Wallén, 
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2012; Isaksson 2012) inom utbildningspolitiken. En bedömning är dock att den politiska 

gränslinjen vad gäller ideologi har skärps på senare år, och även kanske viljan/oviljan till 

breda uppgörelser. Det finns en polarisering i politiken, som att döma av Hjelm-Wallén 

(tidigare minister) startade/ tilltog redan på 80-talet, då ett seriöst debattklimat enligt henne 

försämrades (ibid, 2012, s.49).  

En klyfta finns även mellan lärarfacken, där LR´s bakgrund fortfarande består genom att dess 

medlemmar oftast är ämneslärare (f d realskolelärare och läroverkslärare), medan LF består 

av grundlärare (f d folkskolelärare och småskollärare). Idag har olika lärarexamina, till 

exempel 1-7-lärare och 4-9-lärare, dock splittrat upp bilden genom att ämneslärare utbildas 

över stadiegränser, och på gymnasiet har praktisk-estetiska lärare och yrkeslärare också klivit 

in på samma arena genom avtal och annat. Detta har gjort att den gamla skiljelinjen har 

uppluckrats, och idag är LR även öppen för att ta emot lärare som har t ex en 1-7-utbildning. 

Men ursprunget kan tydligt skönjas. I just denna fråga är det också tydligt att LR förespråkar 

ett förstatligande, medan LF inte tror att en omorganisation till statligt huvudmannastyre är 

vad skolan behöver idag. LF har länge verkat för ett enat lärarfack, medan LR inte har varit 

intresserad av det. LF vill ena alla skolformers lärare och ledare i samma fack, medan LR inte 

är inne på samma linje. LF tillhör TCO, medan LR tillhör SACO. Ingen värdering över något 

av facken, men de har radikalt olika syn på skolan och har olika värderingar och medlems-

bakgrunder, som också är tydligt historiskt kopplade. Salin (u å) skriver i artikeln Lärarnas 

riksförbund att: 

Lärarnas fackliga organisationer har i Sverige, liksom i andra länder, uppstått för att 

tillvarata en viss lärargrupps intressen. Grupptillhörigheten har alltsedan bildandet 

motiverats av lärarnas utbildningsbakgrund och verksamhetsområde. Läroverkslärare har 

sedan 1800-talet tillhört Lärarnas Riksförbund och dess föregångare. Folkskollärare och 

småskollärare Folkskollärarförbundet och dess efterföljare – idag Lärarförbundet. Under 

tider då skolformerna var många och avgränsade från varandra och då även lärarutbild-

ningarna hade inriktning på de olika skolformerna, var gränserna mellan lärarorganisa-

tionerna lätta att urskilja och upprätthålla. I takt med reformeringen av skolsystemet och 

lärarutbildningarna har medlemskårerna i de olika fackliga lärarorganisationerna alltmer 

kommit att likna varandra. 

På samma hemsida (http://www.lararnashistoria.se/) står det i artikeln Lärarförbundet sedan 

1991 att: 

Lärarförbundet bildades 1991 då Sveriges lärarförbund (SL) och Sveriges facklärarförbund 

(SFL) gick samman. Viktiga politiska områden för Lärarförbundet har varit medverkan till 

den nuvarande förskolans genomförande, professionaliseringen av läraryrket och att göra 

lärarutbildningen forskningsförberedande. 

Även olika generaldirektörer för myndigheten Skolverket har haft olika ideal och ideologi. 

Det var stor skillnad i synen på skolan som Ulf P Lundgren och Mats Ekholm hade fram till 

2003, och den syn efterträdaren Per Thullberg hade, vilket givetvis påverkar skolans 

utveckling, inte minst mot nu rådande politik. Den analys av TIMSS som Skolverket under 

ledning av Thullberg (2012, s.76-81) gjorde, som i sin tur användes som underlag för 

Björklunds retorik inför valet 2006, stämmer inte alls överens med den analys som till 

http://www.lararnashistoria.se/
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exempel forskaren Scherp och den förre generaldirektören Ekholm gör. Dessa diametralt olika 

tolkningar av verkligheten framgår tydligt i den radiointervju som gjordes med/ mellan 

Björklund och Scherp 2008, i samband med den uppkomna debatten om huruvida Björklund 

svartmålar skolan på felaktiga grunder. Scherp och Ekholm hade en gemensam artikel i 

Svenska dagbladet med denna rubrik och ingress: 

Jan Björklund blundar och tror  

Statsministern bör be Jan Björklund att upphöra med sin högröstade och onyanserade 

skolpolitik baserad på tro. En rad undersökningar visar att Sveriges utbildningssystem och 

skolor ligger bättre till än vad skolministern gjort gällande offentligt, skriver skolutveck-

lingsforskarna Hans-Åke Scherp och Mats Ekholm (2008, 30 aug) 

Alla har ett minne av skolan, och en åsikt om skolan. De som blir kvar i skolans värld för 

resten av livet, har också ofta en stark åsikt om skolan. Konstigt vore väl om åsikter inte går 

isär. Det är tydligt hur mycket av skolans styrning som påverkas av historien. Konflikter, 

historia och kultur från folkskolans och realskolans tid kvarstår i hög grad, och påverkar 

dagens styrning av skolan, såväl från politiskt som fackligt håll, och i debatten i övrigt. 

I det här avsnittet har jag försökt renodla två motvikter i en sorts balansakt, eller dragkamp. 

Bilden kan vara färgad och överdriven, kan någon tycka, men avsikten har varit att visa på 

olika ideal och ideologier som påverkar skolans styrning. Skolan ska bedrivas på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. En fråga är om vi lär som vi lever, om vi lär som vi leder, och 

framför allt om vi leder och lever som vi lär. 

 

2:1:5 Musikämnet genom tiderna 

Historiskt sett startade den allmänna skolplikten år 1842 med ämnet kyrkosång, även kallat 

psalmsång. Ämnets namn vittnar förstås om dess koppling till religionen. Även om ämnets 

namn bytte till sång år 1878 då den första normalplanen kom (första versionen av nuvarande 

funktionen kursplan), kvarstod kyrkans prägel i mångt och mycket kvar på ämnet. Syftet med 

namnbytet var att skapa omväxling genom att variera psalmrepertoaren med framförallt 

fosterländska sånger. (Oscarsson & Åkerman, 2010; Rosén, 2013) 

Lilliedahl (2013) poängterar i en artikel att det faktiskt dröjde fram till 1980 innan det reli-

giösa inslaget på policynivå helt försvann ur musikämnet i svenska skolor. Att notera är dock 

att psalmer återinfördes in i kursplanen genom det centrala innehållet i Lgr11. Han visar också 

ett citat från skolutredning 1944, där det diskuteras att musikundervisningens uppdrag inte 

bara är till för att ”roa och förströ. Rätt allmänt klagas över en påfallande och utbredd brist på 

ideella intressen inom alla åldrar och alla samhällslager, och särskilt klandras den nutida 

ungdomens tomma, tarvliga och ibland även råa nöjesliv” (ibid, 2013, 12 sept).  

Hjalmar Torell gav ut en pedagogisk bok 1944 som skulle stärka sångämnet i skolan genom 

att barnen skulle fostras till musik istället för genom musik (Emanuelsson, 1990). 1950 ville 

skolkommissionen motverka folkets allt sämre musiksmak, och skriver att skolan måste lära 

ungdomarna att njuta av livets sköna i olika former såsom musik, samt pekade på vikten av 
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stilriktningarnas historia. 1955 bytte ämnet namn från sång till musik, för att ge möjlighet till 

fler musikaliska aktiviteter. Att skapa musik nämndes nu också i den nya kursplanen. Därefter 

kom det två nya läroplaner i rask takt, 1962 och 1969. Den senare hade huvudmomenten 

vokal och instrumental musik, musicerande och lyssnande. Musikundervisningen skulle enligt 

berika elevens liv och fördjupa förståelsen för musik (Skolöverstyrelsen, 1969). 

Lgr80 utformades som ett tunt dokument utan metodiska eller pedagogiska hänvisningar, 

enligt Emanuelsson (1990), som menade att denna kursplan var luddigare, möjligen att tolka 

som en decentralisering genom att läraren skulle få större frihet att välja arbetssätt. 

I Lpo94 separerades läroplanens allmänna del från den ämnesspecifika kursplanen. De var 

inte fysiskt sett i samma dokument, men läroplanen hänvisade och harmoniserade med 

kursplanerna. På samma vis som i alla andra ämnen fick musikämnet och musikläraren en 

större frihet, och ansvar, att utforma undervisningen i takt med tiden. 

På senare tid säger sig elever ha haft inslag av drama och dans i musikundervisningen, vilket 

inte varit brukligt tidigare (Karmeborg, 2008). Denna uppfattning stämmer överens med den 

förändring som finns i kursplanerna. Det var först i Lgr80 som dans och drama introducerades 

i kursplanen för musik, och senare även i Lpo94 som ett strävansmål. Andra nya saker i 

Lpo94 är att eleverna spelar elbas och trummor, vilket inte alls var lika vanligt förr (ibid, 

2008). I Lgr62 och Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1962; Skolöverstyrelsen, 1969) var fokus inom 

spelandet på ”melodi- och rytminstrument”, medan det i Lgr80 för första gången står ordet 

”ackordsinstrument” samt att man även ska arbeta med jazz- och poprytmer. I Lpo94 står det 

att eleven ska kunna grupp-musicera på melodi-, rytm- och ackordspel. Utvecklingen i 

praktiken kanske har varit än mer tydlig än den gradvisa förändringen av ord i kursplanerna 

inom kunskapsområdet spela. Flera undersökningar visar att spel, och även sång, är ämnets 

självklara kärna, i likhet med styr-dokumentens skrivning.  Till exempel sammanfattar 

Oscarsson och Åkerman (2010) i sin uppsats att ”samtliga klasser ansåg att instrumentspel är 

det viktigaste i musikämnet. Detta var även det de hade mest av på sina musiklektioner” (ibid, 

2010, s.30) 

En fråga som kommer upp är om musikämnet, främst i de senare åren i grundskolan, har gått 

från att vara ett ämne som varit förknippat med tjejernas arena, till att vara bli ett typiskt 

killämne, i samband med att musikundervisningen alltmer handlar om samspel på instrument, 

vilket i praktiken är relativt likstämmigt med rockmusik och dess kultur, vilket oftast är 

killarnas arena. Könsrelaterade problem finns i musikundervisning kring utvecklandet av 

traditionella könsroller (Georgii-Hemming & Westvall, 2010). Musik är starkt kopplat mot 

identitetsutvecklingen, vilket gör att musikundervisningen troligen är mer påverkad av 

genusfrågor än de flesta andra ämnen. Såväl instrument, genrer, som kultur i musiken, har 

genusförtecken. Filmen Jämställdhetsperspektiv – i musik (Skolverket, 2014) har lyft denna 

situation för att medvetendegöra genusfrågan i musik. Lilliestam (2009) har påvisat de 

stereotypa bilder som finns inom musiken, till exempel typiskt manliga och kvinnliga 

instrument, samt bilden av den gehörsspelande killen och den notläsande tjejen. Han säger 

även att högre musikutbildningar snarare förstärkt än motverkat denna tendens.  
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Sammanfattningsvis har musikämnet under de femtio grundskoleåren främst fått en 

förskjutning från sång, till sång och melodi- och rytmspel, vidare till sång och ackordspel - 

bas o rytm (samspel). Även genremässig har ämnet förändrats från att bara innehålla psalmer, 

till att även innehålla annan sång, till att även innehålla musik, till att även innehålla 

poprytmer och ackord, till att på senare år i praktiken mest innehålla ensemblespel (ofta i 

rockgenren). En annan förändring är förstås förändringen från ingen musikutrustning alls i 

undervisningssalen (förutom tramp-orgeln), till att rytminstrument och tonboxar används, till 

förutsättningen att skolan har en grammofonspelare, till att fler instrument måste finnas, till 

dess att den elektriska musiksalen krävs, och nu även den digitala tekniken inom data. 

Musikämnet och musikundervisningen fram till Lgr11, genom de läroplaner vi haft, och den 

samhällsutveckling och teknikutveckling som skett, har förändrats radikalt, trots att sång och 

spel är ämnets självklara kärna, och på sätt och vis densamma genom tiden. 

1958 benämndes musik som ett övningsämne, följt av att det senare vid grundskolans 

införande 1962 blev ett så kallat praktiskt-estetiskt ämne (Rudvall, 2001) 

 

2:1:6 Musikläraren och musiklärarutbildningen i förändring 

Vid tiden då grundskolan startade, undervisade småskollärarna i musik i de lägre åren. Ämnet 

hade så sent som 1955 bytt namn från sång till musik, och en lärare uttrycker detta enligt en 

uppsats: 

 

I Svensk skoltidning (1963) uttrycker småskollärare Birgit Bodén sin oro över den nya 

läroplanen Lgr 62. Hon anser att musikämnet innehåller fler komplicerade moment än 1955 

års utbildningsplan (U55) som tidigare gällde för lågstadiet. Bodén ställer sig frågan om 

klasslärare på lågstadiet har den utbildning i musik som fordras för att eleverna ska klara av 

alla delar som läroplanen omfattar. Hennes åsikt är att de flesta lärare saknar kompetens för 

att klara av musikundervisningen, enligt Lgr 62 (Rosén, 2013, s.3). 

 

Förr var småskollärare och folkskollärare utbildade vid seminarier, och de skulle undervisa i 

alla, eller nästan alla, ämnen (Rudvall, 2001). Lärare som undervisade i teoretiska ämnen 

ovanför folkskolan var utbildade vid universitet i ett eller två ämnen. Den första kategorin 

utbildades vid seminarier för en direkt tillämpning i vardagen, medan den andra kategorin 

utbildades i en akademisk miljö.  

Rudvall (2001) betonar vad gäller utbildning för musikämnet att de ”praktiskt-estetiska ämnen 

som förekom i högre skolor, dvs musik, teckning och gymnastik, studerades i särskilda 

institut. Man utbildades bara för ett ämne, och denna utbildning var lång och mycket grundlig. 

I folkskolan hade folkskollärarna vanligen själva hand om dessa ämnen” (ibid, 2001, s.6). 

Man kan förstå småskolläraren Birgit Bodén, när hon uttrycker otillräcklighet för att under-

visa i det utvidgade ämnet musik efter införandet av Lgr62, med tanke på att småskollärar-

utbildning vanligtvis endast var två år. Småskolläraren och folkskolläraren var behörig i 

ämnet musik, men hade endast haft 15h undervisning i instrument (SOU 1965:29). 
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På läroverken och även realskolorna ansågs musiken vara en viktig del av den klassiska 

skolningen (Rudvall, 2001). Läroverkslärarna i musik var ofta utbildade fyra år vid 

musikhögskola och hade titeln musikdirektör. Annars skedde ämneslärarutbildningen till 

exempel i musik oftast vid olika institut. Vid grundskolans införande uppstod begreppet 

praktiskt-estetiska ämnen, och dess lärare kallades ofta facklärare eller övningslärare. 

Succesivt mellan åren 1956 till 1968 avvecklas de gamla seminarierna som utbildat många 

lärare, till att lärarhögskolorna skulle överta dess roll. Här utbildas de nya lärarkategorierna 

lågstadie- och mellanstadielärare. Tiden är 2,5 resp 3 år. Mellanstadielärare fick välja musik 

eller gymnastik i sin utbildning, medan det ingick att lågstadielärarna blev behöriga i musik. 

Övningsämnena fick på den tiden förhållandevis stort utrymme i lärarutbildningen, på grund 

av vikten av färdighetsträning. Det fanns också möjlighet för lågstadielärare att välja 

tillvalskurser i musik, och e blev då också behörig i musik på mellanstadiet. För högstadiet 

föreslogs av lärarutbildningsutredningen (SOU 1965:29) en breddning till att ämneslärare 

skulle undervisa i tre ämnen istället för två. Högstadielärarutbildningen blev 4 år. Angående 

musikundervisningen fanns tankarna om ettämnesläraren i musik över alla årskurser redan vid 

grundskolans införande.  

Lärare i musik är i fråga om utbildning och kompetens inte stadiebegränsade utan kan täcka 

samtliga årskurser 1—12. Tjänstgöringen är dock som regel förlagd till ämneslärarstadiet, 

dvs. 7—12. Enligt av lärarutbildningssakkunniga gjorda undersökningar (SOU 1963: 35, s. 

40) har dock musikundervisningen även på mellanstadiet till viss del överförts på särskilda 

musiklärare, främst i de större städerna. (SOU 1965:29, s.182) 

 

Rudvall (2001) beskriver utvecklingen kring lärarutbildningen som något som har tagit 

mycket tid, och vid varje tillfälle till förändring har den mötts av stark kritik från många håll. 

Den konservativa kraften inom skolan märks även här. Bland annat framgår i hans rapport att: 

Det rådde under hela efterkrigstiden politiska motsättningar om hur långt man borde gå när 

det gällde att integrera olika skolformer och ämnen. Därför var den reformering som skedde 

av olika lärarutbildningar ofta redan i starten föråldrad och överspelad av utvecklingen om 

man ser det i organisatoriskt hänseende (ibid, 2001, s.9). 

Så tidigt som 1951 kom ett förslag från 1946 års skolkommission om inrättande av lärar-

högskolor, där praktiskt taget all lärarutbildning för den offentliga skolan skulle ske. Men 

processen gick mycket långsamt, och det dröjde ända till 1968 tills det stadgemässigt blev 

reglerat hur arbetet i lärarhögskolorna skulle bedrivas (ibid, 2001, s.9). 

Införandet av låg- och mellanstadielärare fick, liksom det senare grundskollärarsystemet, hårt 

motstånd, inte minst genom olika intressekonflikter mellan lärargrupper. Det fanns särintres-

sen både hos lärargrupperna, likväl som hos utbildningsanordnarna i form av universiteten 

kontra lärarhögskolorna. Reformen 1968 reviderades redan 1971. Vad gäller musik, konsta-

terar Rudvall (2001) med syfte på högstadiet vidare att: 

Ett annat inslag i reformen av lärarutbildningen var att man ville kombinera undervisning i 

ett övningsämne med något teoretiskt ämne. En särskild utredning tillsattes 1968 för att 

utreda hur detta skulle kunna gå till. Det var ofta svårt för lärare som hade ett praktiskt-

estetiskt ämne såsom musik eller teckning att få full tjänst i en skola och varje lärare måste 



18 
 

möta ett stort antal elever. Det beslöts på grundval av denna lärarutbildningskommitté (LUK) 

att försök med sådan tvåämnesutbildning skulle bedrivas vid ett flertal ställen. (ibid, 2001, 

s.11). 

Strävan fanns länge att kombinera musik med annat ämne i skolan. Det ledde till att det från 

1971 i Göteborg tillkom försöksverksamhet med en tvåårig särskild ämnesutbildning i musik 

(Sämus) med 80 poäng musik och 40 poäng praktisk-pedagogisk kurs. Denna försöks-

verksamhet spriddes också till Malmö. Den låg till grund för den utformning som blev av 

grundskollärarutbildningen 4-9 med inriktning mot musik och annat ämne. För antagning 

krävs utöver allmän behörighet för högskolestudier godkända antagningsprov i musik (ibid, 

2001, s.38). 

Tvåämnesutbildningen kallades senare GL. Denna SÄMUS-utbildning, som även erbjöds i 

Piteå på Framnäs, påverkade även utformningen av GG (grundskola-gymnasium) och IE 

(instrumental-ensemble) som startade på landets sex musikhögskolor 1978. Denna 4-åriga 

ämnesutbildning har dominerat musiklärarutbildningen för grundskolan sedan dess, även efter 

att den försvann år 2001, genom att flertalet musikhögskolor fortsatte att erbjuda den 

efterfrågade utbildningen även efter dess formella upplösning.  

Lärarutbildningsreformen 1968 var, på grund av dessa långa process, till stora delar redan 

föråldrad när den genomfördes. Jag har tidigare beskrivit Hjelm-Wallens tankar kring att 

modernisera skolan, och utjämna skillnader, för att åstadkomma en likvärdig skola. Hon blev 

ansvarig minister i samband med denna utredning.  

Bara några få år efter 1968 års lärarutbildningsreform tillsattes en ny lärarutbildnings-

utredning, LUT 74. Att på dess grund få till stånd en starkt förändrad lärarutbildning tog 

dock omkring 10 år och var en väg fylld av motsättningar och svårigheter. De förslag som 

LUT 74 lade fram i ett huvudbetänkande 1978 blev mycket kritiserat. Dess huvudsyfte när 

det gällde utbildning av grundskollärare var att ordentligt bryta upp gränsen mellan tidigare 

klasslärar- och ämneslärarutbildningar (Rudvall, 2001, s.14-15) 

1988 startar grundskollärarutbildningen, vilket innebär att en examen till tidigarelärare för åk 

1-7 eller en examen till senarelärare för åk 4-9 kan tas ut. Dessa utbildningar förlängs till att 

bli 3,5 resp 4 år (el 4,5 år). En av specialiseringarna inom 4-9-lärarutbildningen var att studera 

ett praktiskt-estetiskt ämne i kombination med ett annat ämne, och då läste man motsvarande 

90hp i musik. För tidigareläraren fick man välja bland några tillval, till exempel musik 15hp. 

Begreppet stadium försvann i utbildningen, liksom det senare skulle göra i Lpo94. Rudvall 

(2001) skriver påpassligt att: 

För ovanlighetens skull låg en lärarutbildningsreform steget före reformeringen av skolan. 

Men det hade också tagit 25 år efter grundskolans genomförande innan det blivit en lärar-

utbildning som bygger på dess egna förutsättningar. Denna reform innebar att äntligen den 

skarpa klyftan mellan klasslärare och ämneslärare försvunnit. Det blir flera lärare som delar 

på arbetet i tidigare årskurser, och i de högre årskurserna behöver det inte bli splittring på 

lika många olika lärare som det var i det gamla högstadiet. En utjämnande faktor mellan de 

olika lärarkategorierna är också att antagningskraven för de båda utbildningstyperna blivit 

lika, så att det för all grundskollärarutbildning krävs genomgånget treårigt gymnasium (ibid, 

2001, s.16-17). 
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2001 förändrades lärarutbildningen igen, och många olika lärarexamina ersattes av en enda 

lärarexamen, där studenten själv plockade ihop sin egen utbildning efter intresse och fram-

tidsutsikter. Studenten kunde välja mellan en bredd av ämnen, eller färre ämnen med högre 

spets, och var inte styrd till vissa ämneskombinationer som grundskollärarlinjen var. 

Studenten var inte heller styrd till de stadier som lärarutbildningen innan dess var. Nu rådde 

stor frihet att designa sin egen lärarexamen, och förstås ett stort ansvar, vilket framgår i 

nedanstående beskrivning 

Ovanstående har lett kommittén fram till ett förslag till en struktur för en ny lärarutbildning 

(jfr. kapitel 6) som baseras på tre komponenter; allmänt utbildningsområde, inriktning samt 

specialisering. Strukturen innebär att universitet och högskolor får en relativt stor frihet att, 

utifrån lokala förutsättningar, utforma uppläggning av och innehåll i en flexibel lärarutbild-

ning. Strukturen innebär också möjlighet för den enskilde studenten att, inom vissa ramar, 

själv ta ansvar för den egna yrkesutbildningens profilering (SOU 1999:63, s176). 

Att alla examina ersattes av en enda, innebär också att både IE-utbildningen (instrumental och 

ensemble) och GG (grundskola och gymnasium) försvann, och egentligen försvann nu också 

uppdraget att utbilda för kulturskolans frivilliga verksamhet. Men, i frihetens och flexibili-

tetens anda, fick musikhögskolorna fortsatta möjligheter att utforma kurser och utbildning för 

kombinationer inom grundskola-gymnasium-kulturskola. Frågetecken och diskussion fanns i 

remisser och debatter om ettämneslärarutbildningar, gällande ämnesdjupet till exempel på 

musiklärarutbildningen. Regeringen framhöll i propositionen om lärarutbildning att ”det är 

förenligt med den föreslagna nya strukturen förlärarutbildningen att den rymmer ettämnes-

lärarutbildning. Regeringen vill dock framhålla att de skäl som kommittén och flera 

remissinstanser framfört om en så kallad anställningsbarhet” (Prop. 1999/2000:135, s.23). 

Ett år efter maktövertagandet tillsatte Björklund en utredare som skulle presentera förslag på 

en ny lärarutbildning. Ett år senare, 2008, presenterades betänkandet En hållbar lärarutbild-

ning (SOU 2008:109). Några av huvuddragen var att regeringen återinförde olika examina, 

och begreppet stadium återkom i den nya lärarutbildningen, senare även i Lgr11. Förskol-

lärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare var namnen på de fyra nya lärarexamina. För 

musikens del lade Sigbritt Franke (SOU 2008:109, s.282-283) ett förslag på fortsatt ettämnes-

utbildning inom musik, vilket ratades av regeringen på grund av att ämneslärarutbildningen 

mot gymnasium ska ha två ämnen, och ämneslärarutbildningen mot årskurs 7-9 oftast ska ha 

tre ämnen. Efter viss oro lyckades musikhögskolorna med rektorn för Kungliga musikhög-

skolan Johannes Johansson i spetsen ordna så att högskolorna fick examinationsrätt på ämnes-

lärarutbildning mot gymnasium med kombinationen musik + fördjupning musik. Detta 

motiverades och godkändes genom att ämnesstrukturen på gymnasiet har flera musikämnen 

med underliggande kurser. Faktum är att musiken i 7-9 och gymnasium stärktes i denna 

reform genom att musik tillsammans med svenska och samhällskunskap krävde mest hög-

skolepoäng för en behörighet. I lågstadiet och mellanstadiet kvarstod behörighetsnivån på 

15hp. 

Överensstämmande med den nya lärarutbildningen, i samklang med legitimationsreformen, 

finns behörighetsförordningen, som anger vem som är behörig t ex i ämnet musik. Denna 

reviderades också, liksom skollagen, och läroplan, som också hänger ihop med hela kedjan. 
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Behörighetsförordningen (SFS 2011:326) utgår från dagens krav på högskolepoäng för 

behörighet i olika stadier, men tar även hänsyn till tidigare års lärarutbildning där det i vissa 

fall fanns lägre krav. Principen är att man inte ska fråntas en behörighet. Om en lärare har 

utbildat sig en gång i tiden till lärare med behörighet i musik ska det fortfarande gälla. Det har 

dock skett en rad förändringar och kompletteringar i behörighetsförordningen, i form av 

speciallösningar för vissa kategorier av lärare som redan finns i rullarna (SFS 2013:693). 

Nedanstående tabell syftar till att visa på vilka behörighetskrav, och vilka lärarexamina som 

har funnits för ämnet musik i grundskolan 

År 

Lärarutbild-

ning Lågstadium 

Behörighets-

krav lågst. Mellanstadium 

Behörighets-

krav mellan. Högstadium 

Behörighets-

krav högst. 

1968-

1988 

Låg-, mellan, 

och högstadie- 

lärare, samt 

äldre form av 

ettämmeslärare 

Lågstadielärare 

(denne hade 

motsv 10-15hp 

musik) 

Minst 10hp 

Mellanstadie-

lärare som valt 

musik, eller 

lågstadielärare 

som studerat 

extra musik 

Minst 15hp 

Högstadielärare 

eller 

ettämneslärare 

av äldre sort 

Minst 60hp 

1988-

2001 

1-7- och 4-9-

lärare, samt 

GG-lärare 

Tidigarelärare /   

1-7-lärare med 

tillval musik, 

eller 

ämneslärare 

Minst 15hp 

Ettämneslärare 

GG, tvåämnes-

lärare GL el 4-9-

lärare, eller 1-7 

med tillval musik 

Minst 15hp 

Ettämneslärare 

GG, eller 

tvåämneslärare 

GL el 4-9-

lärare 

Minst 90hp 

2001-

2011 

En lärar-

examen, med 

individuella 

behörigheter 

En 

lärareexamen 

innehållande 

musik inom 

specialiseringen, 

eller 

ämneslärare 

Minst 15hp 

En lärareexamen 

innehållande 

musik inom 

specialiseringen, 

eller ämneslärare 

Minst 15 hp 

En 

lärareexamen 

innehållande 

musik som 

inrikt-ning 

(60hp el mer), 

eller 

ämneslärare 

Minst 60hp 

2011- 

Grundlärare 

och 

ämneslärare 

Någon av form-

erna för grund-

lärare (som valt 

att läsa musik), 

eller 

ämneslärare 

Minst 15 hp    

Någon av form-

erna för grund-

lärare (som valt 

att läsa musik), 

eller ämneslärare 

Minst 15 hp   

Ämneslärare 

mot högst eller 

gymn. 

Antingen i bara 

musik, eller i 

kombination 

med annat 

ämne. 

Minst 90 hp 

Figur 1. Lärarutbildningen genom grundskolans tid. 

Figuren ovan förutsätter inte bara vissa högskolepoäng i musik, utan givetvis också att läraren 

har en lärarexamen i sin helhet som är legitimationsgrundande, eller motsvarande. Sedan finns 

en rad specialregler idag, till exempel för dem som har en tidigare examen med lägre krav, 

samt de som är äldre och har jobbat länge med ämnet fast saknar en ämnes-behörighet. Olika 

lärarutbildningar har funnits samtidigt, och de fasar ut varandra. Denna tabell ska ses mot ett 

normaltillstånd, där tidens olika krav och ideal på behörighet och utbildning framgår. 

Lärarutbildningsreformen 2011 gjorde tydligt, från regeringshåll, att tillstånd inte ges att 

utbilda för musik- och kulturskolan, dvs dess frivilliga verksamhet. Detta kom som en stor 

chock för musik- och kulturskolan vid den tidpunkten. Den delen berör primärt inte detta 

uppsatsområde, men indirekt påverkas grundskolan och musikläraryrket eftersom en stor 
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andel av lärarna i många års tid utbildats sig i förhållande till att man kan kombinationsjobba 

med både grundskola och kulturskola. Att kulturskolan icke-existerar för regeringen, och 

därmed att uppdraget till högskolorna inte finns, får konsekvenser för attraktiviteten för att bli 

musiklärare även i grundskolan. Musikhögskolorna har dock hanterat och balanserat detta 

problem pragmatiskt genom att i praktiken fortsätta att utbilda för det behov som kommuner 

och studenter har, vilket även gynnar grundskolans musik. Anledningen till att man numera 

inte kan examineras mot kulturskolan, är att kopplingen till ämne och skolform inte finns. 

Eftersom kulturskolan inte är en skolform i skollagens mening, finns heller inget uppdrag att 

utbilda för en icke av staten definierad verksamhet, och därmed faller underlaget och 

motiveringen till en ämnesutbildning för frivillig kulturskoleverksamhet. Man kan ju inte 

examineras till ett ämne som i lagens mening inte finns. Detta läge har påverkat många 

musiklärare, kulturskolor och synen på utbildning och yrket, och inte minst framtiden för 

musiklärare och musikundervisning i både kulturskola och grundskola. 

Vad gäller söktryck till musikhögskolorna har intresset för ämneslärarutbildningarna minskat 

radikalt. De senaste åren har det examinerats ca 130 studenter årligen, vilket är mindre än 

hälften av de antal som antogs och examinerades på 90-talet inom GG och IE. Vad som är än 

värre är att det var ca 1800 som sökte för 20 år sedan till ca 300 platser, medan det idag i 

många fall är alla som kommer in, och att platserna dessutom inte på långa vägar fylls. Detta 

är ett stort hot för framtiden i grundskolan, dels genom att behovet av lärare är mer än dubbelt 

så stort mot vad högskolan utbildar till, särskilt eftersom både kultur-skolorna och estetiska 

programmen tenderar att locka lärarna mer än grundskolan, dels genom att kvaliteten på 

lärarna riskerar att sjunka, eftersom urvalsfunktionen nästan är helt borta. När regeringen 

införde nya ämneslärarprogrammet var man inte behörig till åk 1-6 om man gått ämneslärare 

gymnasium, men detta är ändrat så att man nu har behörighet i hela grundskolan med en 

ämneslärarutbildning mot gymnasium. Detta har medfört att ämneslärarutbildningen mot 7-9, 

som redan från början haft väldigt få sökande, nu inte ens erbjuds på de flesta, eller alla, läro-

säten. Återinförandet av 60-talsmodellen med behörighet i tre ämnen på högstadiet, utan 

individuell påverkan på specialisering, har inte fallit musikstudenter i smaken. Det är ämnes-

lärarutbildning mot GY som lockar, mest genom kombinationen musik+musik, men även ett 

mindre antal som har musik+ annat ämne. Även detta tvåämnesupplägg för gymnasienivå 

liknar utredningen från 1965 (SOU 1965:29). 

En annan kategori av musiklärare, är de som inte har studerat en ämneslärarutbildning, utan 

istället har en ”vanlig” lärarutbildning med musikbehörighet. En del har också valt att kom-

plettera sin utbildning, i många fall en fritidspedagogutbildning, för att bli behörig musik-

lärare, vilket kräver 15-30hp musik. Denna grupp av behöriga musiklärare har det varit 

mycket debatt om, genom att lärare blir behörig med 15hp musik, dvs motsvarande 10 

veckors studier. En del säger att kunskapskraven i åk 6 i musik är högre än vad ämnesutbild-

ningen i musik på 15hp är. Personligen skulle jag nog känna mig lika otillräcklig som Birgit 

Bodén kände sig 1962 (se tidigare stycke) med 15hp musik i bagaget, då undervisning 

behandlar flertalet instrument i samspelet, och där förväntningarna från eleverna är att läraren 

har med sig senaste poplåten till lektionen. Dock är behörighetskraven inte sänkta, vilket gör 
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att debatten över kompetensfrågan på senare år främst beror på ett ökat tryck på behörighet 

som inte fanns förr.  

Behörighetssituationen för musiklärare i åk 7-9 var vid införandet av Lgr11 så att 50% inte 

hade utbildning i ämnet,  18% delvis utbildning, och följaktligen var endast 32% behöriga i 

ämnet. Denna låga siffra ligger i paritet med snittet 29% över alla ämnen i grundskolan 

(Skolverket, 2013a). I Norrbotten är behörighetssiffran 40,7 för musik i åk 4-6 enligt 

skolverkets databas SIRIS.  

 

2:1:7 Förutsättningar för musikundervisning 

Karmeborg (2008) visar att grundskolans undervisning i musik från början (Lgr62) skedde i 

klassrummet i årskurs 1-6 till klart största delen, medan alla tillfrågade säger sig minnas ha de 

haft en musiksal vid tiden för Lpo 94 i åk 4-6, och hälften av dem även i åk 1-3. För hög-

stadiets del har alla haft musik i en musiksal. Även om urvalet inte är stort i denna C-uppsats 

kan nog den bilden kännas igen. När jag själv startade som skolledare år 2000 var bilden än 

sämre i min kommun. Bara en av tio f-6-skolor hade musikundervisning i en musiksal, och 

den skola som hade en musiksal var samlokaliserad med högstadiet. Succesivt fram till tiden 

för Karmeborgs uppsats hade alla skolor i min kommun någon form av musiksal, men 

situationen är än i denna dag (2015 avses) inte bra och säkerställd. Rosdotter Eriksson (2013) 

konstaterar att flertalet skolor har brist på instrument, vilket leder till att eleverna inte kan få 

den undervisning de har rätt till, och att det därmed hindrar dem att utvecklas till ett bra betyg. 

En annan uppsats visar dock att lärare (högstadiet) är nöjda med sina lokaler och sin 

utrustning (Ling, 2012). Ferm Thorgersen och Zanden (2014) har funnit att några lärare 

använt Lgr11 som argument för att få högre lärartäthet och bättre utrustade salar. Det är 

lättare idag att få satsning på ämnet eftersom det ska betygsättas redan i åk 6. Samtidigt som 

en överväldigande majoritet av musiklärarna anser att Lgr11 ställer nya krav på lokaler, 

instrument och datorer/digital teknik vittnar majoriteten att varken lokaler, instrument, 

digitala verktyg eller gruppstorlekar blivit bättre. Högst en tiondel upplever en positiv 

anpassning efter att Lgr11 kommit (Ferm Thorgersen & Zanden, 2015, work in progress) 

Skolinspektionen skriver i sin kvalitetsrapport 2011 att:  

Vid en del av skolorna har eleverna inte tillgång till instrument eller lokaler som är anpas-

sade för musikundervisning. I årskurserna 1 – 5 är det vanligt att eleverna får musikunder-

visning i sina klassrum utan tillgång till instrument. Elever som inte får tillgång till utbildade 

lärare i musik eller till musikinstrument får mycket svårt att nå målen för ämnet. (ibid, s.7) 

Verksamheten har ofta ställt sig frågan varför det är självklart att slöjdlärare har en slöjdsal, 

medan en musiksal ofta inte anses lika självklart. Svaret finns att hämta i historien, i kulturen, 

på det sätt skolan har organiserats. När grundskolan infördes, då man utredde den nya 

lärarutbildningen, hämtade man bl a underlag från en enkät till blivande lärare, över vilket 

ämne de i första hand vill undvika, och svaret blev slöjd, följt av musik i andra hand och 

sedan de andra övningsämnena teckning och gymnastik. I lärarutbildningsutredningen 
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framgår i vilken grad dåvarande folkskollärare (föregångaren till mellanstadielärare) 

undervisade i musik, och vad de ansåg om detta: 
 

Tabell 1. Enkät bland lärare kring musik

 

Tablå 18. Undervisningsfrekvens och önskan att 

undervisa i musik, gymnastik och teckning bland 

folkskollärare. Procentuell fördelning. (Enligt 

Fägerlind, 

(SOU 1965:31, s.183) 

Det fanns med andra ord en tredjedel ”ofrivilliga musiklärare” vid den tidpunkten. I någon 

mån har nog det läget fortsatt under många årtionden, och än idag på många håll. I samma 

utredning kan man också utläsa skillnaden mellan elevernas lektionstid och lärarens 

undervisningsskyldighet i det nya mellanstadiet: 

I genomsnitt föll 76,8 procent av mellanstadiets samlade undervisningstid på klassläraren. 

14,6 procent föll på särskilda övningslärare och återstående 8,6 procent på övriga lärare. 

Bland övningslärarna intog slöjdlärarna en särställning; av de 14,6 procenten svarade de för 

12,1, medan lärare i teckning, musik och gymnastik hade respektive 0,4, 0,8 och 1,3 procent 

(SOU 165:31 , s.182) 

Slöjden fick en särställning bland övningsämnena i nya grundskolan, genom att den nya 

lärarreformen beslutade att lågstadieläraren skulle undervisa i allt utom slöjd, mellanstadie-

läraren allt utom slöjd plus musik eller gymnastik. Det blev alltså givet att slöjdläraren skulle 

vara ämneslärare, och det har var självklart att denne skulle ha en slöjdsal. Följdfrågan som 

kan ställas är på den inledande är; Vad hade hänt om utredningen kommit fram till att musik 

är det övningsämne som bör tas bort från lärarna? Hade tillgången till musiksalar och 

förutsättningar för ämnet sett annorlunda ut då?  

Skolinspektionen (2011) säger vidare i sin kvalitetsrapport att rektorn ofta inte tar tillräckligt 

ansvar för att utveckla ämnet, utan att det ofta ligger på den enskilde musikläraren. Det 

handlar om allt från materiella resurser och utbildning av lärare till tidsanvändning och 

struktur kopplat mot till exempel pedagogiska planeringar. En slutsats är att kunskapen i 

skolan om strukturella och processuella faktorer behöver öka. En annan slutsats är att det 

förefaller som att betygsresultaten i musik inte analyseras. Många skolor svarar helt enkelt att 

de inte utvärderar kunskapsresultaten. Många lärare anser att ämnets främst uppmärksammas 

vid skolans högtider som till exempel skolavslutningar och lucia. Denna bild av bristande 

kunskapsfokus i musikundervisningen, detta bristande ansvar av rektor och huvudman, är 

sannolikt en viktig förutsättning för utveckling som behöver belysas mer och åtgärdas. 

Den faktor och förutsättning som betyder mest för undervisningen är gruppstorleken 

(Rosdotter Eriksson, 2013). Mindre grupper ger också mer tid till varje elev. ”Lärarna i min 

undersökning anser inte att eleverna får goda förutsättningar för att kunna nå det högsta 

betyget i musik. De menar på att det är för lite tid för eleverna” (ibid, 2013, s.22).   
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Musiklärarnas riksförening (2015) har vintern 2014-15 gjort en omfattande undersökning om 

musikundervisningen, och i tabellen 

visas en procentuell fördelning mellan 

de olika intervallerna av antal elever 

per grupp. Snittet var 21,1 elev per 

grupp, och variationen är så pass stor 

som från ca 10 elever, till drygt 30 

elever. 
 

    Figur 2. Antal elever per grupp. 

Siffrorna ovan är till viss del missvisande då en del grupper undervisas av två lärare, exempel-

vis 32 elever i en grupp med två lärare, vilket egentligen borde ses som 16 elever per lärare. 

Denna tabell styrks genom det enkätsvar som Ferm Thorgersen och Zanden fått fram (2015, 

work in progress). Utöver gruppstorleken är antalet grupper en viktig parameter i musik-

lärarnas förutsättningar. Eftersom musik har lite tid i timplanen, får det effekten att läraren 

istället har många olika grupper. Enligt musiklärarnas riksförening (2015) finns det lärare som 

har upp till 500 elever att bedöma, vilket förstås tar mycket tid i anspråk. Snittet är dock drygt 

200 elever per lärare.  

En förutsättning för musiklärares möjlighet till bra undervisning är deras egen kompetens, och 

kompetensutveckling, och det finns en genusaspekt i denna fråga. Män ansåg sig brista i 

sången, medan kvinnor brister i ensembleinstrument. De flesta ansåg sig brista i musikdata 

(Ferm Thorgersen & Zanden, 2014). 

 

 

2:2 Planering av undervisning 

Under denna rubrik lyfts såväl struktur som innehåll på planering av musikundervisning. 

Resultatpresentationen, och den senare diskussionen, utgår och återkopplar senare till denna 

bakgrundsbeskrivning. 

 

2:2:1 Pedagogisk planering som begrepp och innebörd 

Begreppet pedagogisk planering, med sin nya innebörd, lanserades av Skolverket (2009), och 

hette först lokal pedagogisk planering, vilket senare kortades av till pedagogisk planering. 

Senare kom de allmänna råden för Planering och genomförande av undervisningen (Skol-

verket, 2011a). I detta häfte förekommer inte ordet pedagogisk planering, utan nu står det bara 

planering av undervisningen. Åtminstone på den valda orten för undersökningen har dock 

ordvalet pedagogisk planering bestått i praktiken. 
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Med utgångspunkt i skollagen, skolförordningen och läroplanen skriver Skolverket (2011a) 

att lärare vid planeringen av undervisningen bör: 

 Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella 

arbetsområdet ska riktas mot 

 Utifrån detta avgöra hur det centrala innehållet ska behandlas 

 Identifiera vilka delar i kunskapskraven som bedömningen ska utgå ifrån, och avgöra 

hur eleverna ska få visa sina kunskaper 

 Skapa förutsättningar för att följa och stödja eleverna, och välja arbetssätt och 

arbetsformer. 

 Därtill utgå från tidigare kunskaper och ta in elevgruppens intressen 

Det finns inga bestämmelser exakt hur en struktur för planering ska se ut, utan endast all-

männa råd i förhållande till lagstiftning över vilka kvaliteter som ska uppfyllas. Ett allmänt 

råd är att betrakta som ett råd, vilket innebär att skolan väljer hur man tänker hantera 

planeringen av undervisningen så att lagar och förordningar uppfylls. Som ett exempel från 

undersökningskommunens verksamhet, där största delen av studien är genomförd, har vi på 

kommunal verksamhetsnivå använt oss av några olika varianter, till exempel en matrisbaserad 

modell med dessa rubriker: 

 

Figur 3 Variant av rubriker på pedagogisk planering. 

Kommunen har också haft några andra varianter, till exempel nedanstående med dessa 

rubriker.   

 Förankring i kursplanen (syfte/ förmåga) – Centralt innehåll – Konkretiserade mål – Bedömning –Undervisning 

 Tema (syfte/ förmåga/ centralt innehåll)  –  Konkretisering av arbetsområdet   –  Undervisning  -   Bedömning   

Skolverket (2011b) ger vägledning i sina diskussionsmaterial kring hur man kan lägga upp en 

pedagogisk planering, och deras förslag på rubriker/innehåll är dessa: 

Förankring i kursplanen syfte – Innehåll – Konkretisering av mål – Arbetsformer - Bedömning  –Dokumentation 

 

Figur 4 (Skolverket, 2011b) visar att kursplanerna är konstruerade utifrån de övergripande 

kunskapsmål som anges i läroplanens andra del och preciserar vilka ämnes-specifika 

kunskaper som undervisningen ska bidra med. Faktiskt startar planeringen av undervisning 

redan i kapitel 1, eller till och med i skollagen, som redan beskrivits i utgångspunkten för de 

allmänna råden för planering av undervisning.  

Utgångspunkten för undervisning är också en del i den studie som presenteras i kommande 

resultatkapitel. 
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Figur 4 Läroplanens styrning.  

Syftet med planeringen är att skapa struktur för såväl elever som lärare, och att kunna 

användas för att utvärdera elevernas kunskaper, och kommunicera detta till eleven, föräldrar 

och även inom skolan (Skolverket, 2011b). På detta sätt hänger den pedagogiska planeringen 

ihop med det skriftliga omdömet, som beskrivs längre ned under en kommande rubrik. 

Begreppet (lokal) pedagogisk planeringen uppstod för att få en processutgångspunkt i 

samband med införandet av skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner 

(Skolverket, 2009) 

 

2:2:2 Musiklärares prioritering av innehåll  

I skrivande stund är en nationell utvärdering gjord på musikundervisningen i grundskolan 

(NU-14), men inte ännu offentliggjord. Generellt visade NU-03 (Skolverket, 2004) stora 

variationer inom vilka kunskaper eleverna utvecklat, vilket beror på att det var stora skillnader 

i vad lärarna valt att undervisa inom, och också stora skillnader på förutsättningar att under-

visa. Det ska bli intressant att se vad NU-14 visar, med tanke på den nya läroplanen och dess 

intentioner. En artikel från en pågående studie visar att det övergripande intrycket är att den 

nya kursplanen anses vara ett viktigt styrdokument, som är enkel att följa och hålla sig till i 

det dagliga arbetet. Alla utom en lärare säger sig ha en mer aktiv relation till Lgr11, än den 

förra Lpo94. Kritik finns att den är för smal, att den begränsar lärares frihet att välja metoder 

och relevant innehåll, vilket hindrar elevernas möjligheter att uppnå målen (Ferm Thorgersen 

& Zanden, 2014). 

Den bild som här nedan beskrivs om musikundervisningens innehåll, och framför allt hur dess 

innehåll prioriteras, är baserat på perioden fram till studiens startpunkt 2011, och får ge en 

bakgrund till det resultat som sedan presenteras för perioden efter 2011. 

I förra nationella utvärderingen (NU-03), framkom att 90% av lärarna uppskattade att sång- 

och spellektioner förekom ofta eller ibland. Motsvarande siffror för eleverna var 75% 

respektive 78%. Teorilektion var vanligt förekommande inslag till skillnad från skapande och 
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kreativitet. Mer än 60 % av eleverna har aldrig eller sällan ”fått ’göra egen musik’, ’uttrycka 

känslostämningar med musik’, laborera med musikens olika uttryckssätt’, eller ’utveckla ett 

eget personligt uttryck i musikskapande’ ” (Skolverket, 2004). 

Georgii-Hemming och Westvall (2010) konstaterar att musikundervisningen fokuserar på 

färdighetsträning på instrument och sång av reproducerande material, snarare än skapande och 

improvisation. Att spela och sjunga pop- och rockbandsmusik dominerar svensk musik-

undervisning. Klassisk musik, jazz, folkmusik och musik från andra kulturer finns endast i 

marginell utsträckning. Även fast datorer finns tillhands, används dessa i liten utsträckning i 

musikundervisningen. Likaså är strukturerat musiklyssnande sällsynt. Skolinspektionen 

(2011) ger i sin kvalitetsrapport samma bild, till exempel att skapandet får minst utrymme. De 

skriver också att det inte är så ”vanligt att lärare och elever på ett mer strukturerat sätt 

samtalar om hur musiken låter och om de olika klingande aspekterna som ett resultat av 

gemensamt musicerande” (ibid, 2011, s.18). Elever har t ex sagt att de själva tycker att det 

inte låter som det ska, men musikläraren säger alltid att det låter bra.  

Att prioritera innehåll i undervisningen är kopplat till tid att förfoga över. Musik är det ämne, 

tillsammans med bild, som har minst antal timmar till förfogande i timplanen, nämligen 230h. 

Skolinspektionen (2011) skriver att det är ”synnerligen viktigt att tiden används effektivt och 

att skolorna har en tydlig bild av hur tiden ska disponeras genom alla årskurser så att elever-

nas kunskapsutveckling gynnas på bästa sätt” (s.19). Granskningen visade att det finns flera 

problem med dispositionen, och även en kontroll att eleverna får den tid de har rätt till. 

Framför allt är det viktigt hur skolorna/ lärarna strukturerar tiden i förhållande till ämnets 

innehåll. Tiden i timplanen fördelas ganska schablonartat och oreflekterat mellan årskurserna. 

Här skulle Skolinspektionen gärna se mer uppföljning av den gjorda prioriteringen. 

I hög utsträckning prioriteras och planeras undervisningen utifrån lärarens eget intresse och 

kompetens, snarare än utifrån läroplanens och kursplanens mål (Skolinspektionen, 2011). 

Denna bild är alltjämt sig lik från NU-03 där skolverket skriver att musiklärarna använder 

läroplanen i relativt liten utsträckning. Lärare och elever kan sägas vara ”levande läromedel” 

eller ”sin egen läroplan” (Skolverket, 2004, s.9), vilket även Sandberg (1996) skriver i sin 

avhandling kring styrningen i musikämnet, till stor del baserat på förgående nationella 

utvärdering 1992. Han fann en låg grad av nationell styrning, där musikläraren skapade egna 

kriterier och eget innehåll. En fråga för denna studie är förstås att undersöka om någon 

skillnad kan märkas för åren 2011-2014. En licentiatuppsats visar att det myntade begreppet 

”musikläraren är ´sin egen läroplan´ inte längre är giltigt på samma sätt som tidigare, genom 

den professionaliseringsprocess musiklärare genomgått under de senaste åren” (Påhlsson, 

2011, s.112) 

 

2:2:3 Samverkan för musiklärare 

Enligt Lgr11 ska läraren ” samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen”, 

och rektor ansvarar för att organisera arbetet. Det gäller samverkan såväl med andra musik-

lärare och som andra lärare. Den nationella utvärderingen 2003 konstaterar att bara 13,5% av 

musiklärarna angav att de i hög grad har möjlighet till samarbete med andra lärare, medan 
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62,2% angav i liten grad, och 24,3% hade inte alls någon möjlighet till samarbete (Skolverket, 

2004). Skolinspektionen (2011) skriver att musikläraren oftast är ensam på skolan, och att 

ämnet sällan diskuteras i de kollegiala sammanhangen. De skriver sammantaget att: 

Musikundervisningen organiseras och genomförs inte på ett sådant sätt att elevernas 

kunskapsprogression främjas i tillräcklig utsträckning. En genomgående svårighet är att 

skolorna inte samverkar kring musikämnet, vilket leder till problem bland annat med hur 

tiden för ämnet disponeras och hur målen i kursplanen följs. Bristande organisation, 

samverkan och pedagogisk planering av musikämnet gör att eleverna får sämre 

förutsättningar att lyckas (ibid, 2011, s.7) 

NU-03 identifierade, till skillnad mot utvärderingen 1992, att musiklärare upplever ett 

bristande stöd av skolledningen. Samtidigt tycks detta in utgöra något större hinder i arbetet. 

Skolinspektionen (2011) ser ett ”stort behov av att musiklärarna får möjlighet att diskutera 

med andra musiklärare för att kunna utveckla undervisningen” (s.8), och de vill ”särskilt lyfta 

fram att rektorerna i större utsträckning behöver skapa förutsättningar för samverkan inom 

skolan och mellan skolor om musikämnets innehåll och ramar”(s.26). 

 

2:2:4 Likvärdighet och kompensatorisk undervisning 

I NU-03 fick alla elever en fråga om var de tror att de lärt sig det mesta av vad de kan i ämnet. 

Musik och ämnet idrott och hälsa sticker ut i förhållande till de andra ämnena genom att över 

30 procent av eleverna svarar att de lärt sig nästan allt eller det mesta av vad de kan vid sidan 

av skolarbetet och ytterligare drygt 35 procent svarar att de lärt sig lika mycket vid sidan av 

skolan som i skolan. Rapporten skriver att dessa ämnen kan i stor utsträckning kan sägas lära 

fiskar simma. Det är också framför allt de elever som har tillgång till instrument och spel-

tillfällen utanför skolan som når de högre betygsstegen. (Skolverket, 2004, s.112)  

Det visar sig dock att skillnaderna mellan elever som musicerar utanför skolan och de som 

inte gör det blir större för varje skolår och att de senare kan uppleva skillnaden som så stor att 

det inte ens är lönt att försöka. Sju år senare än NU-03 skrev Skolverket (2011c) i kommentar-

materialet om musik att ”En vanligt förekommande uppfattning är att musik är ett begåv-

ningsämne i högre utsträckning än andra skolämnen och att det bara är särskilt musikaliska 

personer som kan och bör spela instrument”(s.7-8). Skolverkets kursplaneansvariga tar 

avstånd från detta och skriver vidare att ”Kursplanen utgår från att alla kan utveckla för-

djupade musikaliska kunskaper om de bara får möjligheter” (s.8).  

Vilka möjligheter har då eleverna? Skolinspektionen skriver att det finns stora variationer i 

vilka förutsättningar de granskade 35 skolorna ger eleverna att nå målen i musikämnet. I 

många av skolorna har lärarna inte utbildning för den musikundervisning de bedriver. Det är 

vanligt att eleverna får musikundervisning i sina klassrum utan tillgång till instrument. Elever 

som inte får tillgång till utbildade lärare i musik eller till musikinstrument får mycket svårt att 

nå målen för ämnet (Skolinspektionen, 2011, s.3). Skolinspektionen bekräftar återigen bilden 

av att: 
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Elever har olika tillgång till instrument hemma och deras möjligheter att musicera på sin 

fritid i exempelvis kulturskolan skiljer sig åt. Om skolan inte ger eleverna den musikunder-

visning de har rätt till får andra faktorer stor betydelse för hur eleverna lyckas i ämnet som 

exempelvis möjligheten att fritidsmusicera, föräldrars inställning till ämnet och socio-

ekonomiska faktorer som föräldrars utbildningsnivå. Skolan har ett viktigt uppdrag att ge 

eleverna en likvärdig utbildning och att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov 

och förutsättningar. (ibid, s.10-11) 

Skolverket konstaterar också att det råder stora variationer mellan skolor gällande vilka 

förutsättningar som finns att nå målen i musik. ”Ur ett nationellt perspektiv råder det inte 

likvärdiga förutsättningar för musikundervisningen” (Ibid, 2004, s.10). Skollagens första 

kapitel anger att alla har rätt till lika tillgång till utbildning, att skolan ska vara likvärdig, samt 

att skolan ska uppväga elevernas skilda förutsättningar (SFS 2010:800). Mer om förutsätt-

ningarna för musikundervisning finns beskrivet under punkt 2:1:7 Förutsättningar för 

musikämnet. 

Ling (2012) visar i sin uppsats att studiens fyra lärare överlag ansåg att de hade möjlighet att 

ge likvärdig och kompensatorisk undervisning i musik. Alla elever har möjlighet att nå E. 

 

 

2:3 Bedömning och betyg 

I denna kapiteldel behandlas syftet med betyg och bedömningen, betygsregler och betyg-

sättning, värdeord, sambedömning, likvärdighet och skriftliga omdömen. 

 

2:3:1 Syftet med betyg och bedömningen 

”Betyg ska sättas i grundskolans ämnen” (SFS 2010:800, kap10, §15) fastslås kort och 

koncist i skollagen utan vidare ordalag. Regeringens motivering till dagens betygsystem lyder 

Betygen är tillsammans med utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och nationella prov 

viktiga verktyg för att utvärdera elevernas kunskaper och därigenom ge varje elev stöd i rätt 

tid och större möjligheter att nå kunskapsmålen. Dessa verktyg kan motivera eleven till 

ökade insatser och ansträngningar. Betygen bidrar också till att elever som har svårigheter att 

uppnå kunskapsmålen uppmärksammas av rektor och lärare. För att en elev ska nå utbild-

ningens mål och utvecklas till sin fulla potential behövs uppmuntran, stöd och hjälp såväl i 

skolan som i hemmet. Betygen är ett viktigt underlag för utvärdering av skolans arbete 

(Prop. 2007/0866, s.4) 

Skolverket (2011d) skriver att bedömning som används på ett medvetet och systematiskt sätt, 

integrerat i undervisningen, ger eleven goda förutsättningar för ett lärande. 

En bedömning av en elevs kunskaper tar sin utgångspunkt i elevens arbetsprestation. 

Arbetsprestationen kan i sin tur betraktas som en reaktion eller svar på de uppgifter som 

ingår i en bedömningssituation. Själva arbetsprestationen kan både vara en produkt i form av 

ett slutresultat och en process som visar hur arbetet framskrider (Skolverket, 2011d, s.6 ). 
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En bedömning kan vara summativ, till exempel att göra en summativ bedömning av ett prov 

eller en betygsättning. En bedömning kan också vara formativ, med syfte att forma en 

lärandeprocess, utifrån både styrkor och svagheter som framkommit. Skolverket skriver i sitt 

stödmaterial om kunskapsbedömning (2011d) att bedömningen har flera syften, till exempel 

att kartlägga och värdera kunskaper, återkoppla och synliggöra kunskaper och lärande, samt 

att utvärdera undervisningen. Betyg i det gamla relativa systemet syftade till att bedöma 

kunskaper för att rangordna elever i förhållande till varandra. Betyg och bedömning i ett 

målrelaterat system syftar till att bedöma elevers kunskaper i förhållande till mål. Lundahl 

(2011) menar att det blivit allt vanligare på senare decennier att se bedömningar som medel 

för ett lärande. Genom att jobba med öppna frågor, framåtsyftande återkoppling, själv-

bedömning och annan formativ bedömning, även kallat bedömning för lärande. ”Bedömning 

för lärande handlar om att anpassa bedömningen i skolan till läroplanens mer komplexa mål 

att främja elevernas kommunikativa utveckling, deras kreativitet, ansvar och inflytande” (ibid, 

2011, s.9). Genom att se bedömning även som ett pedagogiskt verktyg kommer vi in på synen 

på kunskap och synen på människan. Bedömning ska stödja lärande, dvs skolan ska bedöma, 

inte fördöma. Bedömning kan ”påverka elevens motivation och självbild både positivt och 

negativ” (Skolverket, 2011d, s.15). Inom detta område, huruvida tidiga betyg stärker elever 

eller inte råder olika uppfattningar om. Ferm Thorgersen och Zanden (2014) skriver att de tio 

intervjuade musiklärarna menar att nyttan med betyg i unga år är tveksamt och orsakar stress. 

Ingen av dessa sa sig vara glada över att betygen kommit tillbaka till åk 6, även om det fanns 

varierande åsikter om svårigheterna och möjligheterna med betygsättningen. 

Bedömningens motpoler summativt resp formativt, liksom kunskapssynerna förmedla 

kunskap resp främja lärande, likväl som regelstyrning vs målstyrning, kan även kopplas mot 

de bakomliggande traditionerna inom synen på lärande. Bedömning är alltid integrerat i 

diskussionen om lärande. Fram till 70-talet baserades den dominerande pedagogiska forsk-

ningen på behavioristiska teorier, medan de kognitiva och sociokulturella teorierna alltmer 

tagit över. Kognitiva tankar om lärande bygger på att människan har en naturlig drift att söka 

förståelse och sammanhang, att man lär genom att tolka och koppla till tidigare kunskap och 

erfarenhet. Den sociokulturella teorin ansluter genom att trycka på den sociala processen. En 

pedagogik baserat på de senare teorierna utgår från att eleven ska lära om sitt eget lärande, att 

de ska styra sitt eget lärande, att lärare anknyter till elevens förförståelse, att lärare diskuterar 

med eleven och stärker metakognitionen (Skolverket, 2011e). Mot dessa pedagogiska idéer är 

den formativa bedömningen anpassad genom dess processorientering (Lundahl, 2011). Ett 

alternativ är att tro på den behavioristiska teorin och metoden med betingning genom stimuli-

respons. Med utgångspunkt i behaviorismen byggs läromedel så att stoffet delades i små 

delar, varpå varje del kontrollerades för att sedan fortsätta med nästa del (Säljö, 2014). Denna 

beskrivning visar det atomistiska sammanhanget, var prov och kontroll av summativ karaktär 

är ett medel, till skillnad mot ett sociokulturellt sammanhang baserat på ett holistiskt synsätt 

där formativ bedömning är ett medel. 

Under denna rubrik har avsikten varit att lyfta och problematisera bedömningens effekter på 

lärande, och dess styrningsförmåga. 
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2:3:2 Betygsättning 

Vid betygsättning ska en allsidig bedömning göras, och läraren ska utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper enligt läroplanens andra kapitel (Skolverket, 2011). Det 

innebär att lärare behöver ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Ett av 

Skolverkets allmänna råd lyder att lärare bör ”använda sig av ändamålsenliga bedömnings-

former som ger eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt” (Skolverket, 

2011a, s.22).  

Enligt NU-03 använder ungefär två tredjedelar av musiklärarna prov en gång per termin, 

några använder aldrig prov, några oftare än en gång per termin. Det gäller både skriftliga 

teoretiska prov, likväl som praktiska prov. På frågan om det skulle vara bra med ett nationellt 

prov svarade drygt hälften nej, medan en knapp femtedel skulle önska detta. Påhlsson visar 

dock att intresset för nationell sambedömning har ökat, och att flertalet musiklärare vill att det 

införs på något sätt (ibid, 2011, s.112). 

Tre av fyra musiklärare dokumenterar fortlöpande vad eleverna gjort och på vilken nivå. 

Generellt bygger lärarna deras betygsunderlag på löpande bedömning, men även prov och 

självbedömning används (Ling, 2012). Musiklärarnas strategi för betygsättning är att ständigt 

bedöma, och så snart som möjligt anteckna detta (Påhlsson, 2011). Ökad kontroll och doku-

mentation tar tid från planeringen, vilket påverkar undervisningen och därmed resultatetet, 

varav en större andel lärare säger i negativ riktning, konstateras av Ferm Thorgersen och 

Zanden (2014). De skriver vidare att en del lärare var mycket nöjda med att de visste vad 

eleven kan och bör utveckla, samt att de flesta lärare planerar undervisning så att de kan 

dokumentera elevernas lärande, och de allra flesta rapporterar att de ofta har fokus på 

dokumentation under lektionen. 

Bedömningar kan utgå från en holistisk eller atomistisk syn, där utgångspunkten är helheten 

eller delen. Bedömningssituationer har också olika grader av informell resp formell karaktär 

(Skolverket, 2011d). Sannolikt skiljer sig musikämnet och dess musiklärare från flertalet 

andra ämnen inom en bedömningsfyrfältare, genom att vara mer informellt och holistiskt 

inriktade. 

Enligt skolförordningen (SKOLFS 2011:185) anger kunskapskraven för betygen A, C och E 

vilka precisera kunskaper som krävs för respektive betyg. Kunskapskravet för betyget D 

innebär att kraven för E och till övervägande delen för C är uppfyllda.  

Eftersom ”till övervägande del” är en bedömning som kan se olika ut från elev till elev kan 

dessa kunskapskrav inte preciseras vare sig på nationell eller på lokal nivå. Vid bedöm-

ningen av ”till övervägande del” gör läraren en helhetsbedömning av de kunskaper eleven 

visar jämfört med överliggande kunskapskrav. I jämförelsen identifierar läraren vilka delar 

av kunskapskraven som eleven uppfyller och bedömer med stöd i kursplanens syfte och 

centrala innehåll om elevens kunskaper sammantaget uppfyller kravet på ”till övervägande 

del”(Skolverket, 2011a, s.26). 

Skolverkets poängterar och förtydligar regeln, om att alla kunskapsområden måste uppfyllas 

för att uppnå ett visst betygsteg, på sin hemsida (www.skolverket.se) i frågeform: 

http://www.skolverket.se/


32 
 

Om en del av kunskapskravet helt saknas på C kan man ändå få detta betyg? 

Nej, inte när det gäller slutbetyg. För att få betyget E, C eller A krävs att elevens kunskaper 

motsvarar beskrivningen av kunskapskravet i sin helhet. Om en stor del av elevens kunskaper 

motsvarar betyget C men där någon del endast motsvarar betyget E ska något av de lägre 

betygen sättas. Om en stor del av elevens kunskaper motsvarar betyget C men där någon del 

inte uppfyller kravet för betyget E ska betyget F sättas.  

 

2:3:3 Kunskapsnivåer och bedömning av värdeord 

Värdeorden i kunskapskraven används för att beskriva kunskapsnivåer för olika betygsteg 

(Skolverket, 2011c). Enligt Skolinspektionen (2011) hade eleverna en otydlig bild av hur 

kunskapen mäts och betygsätts, vilket även kontakten med musiklärare styrktes i många fall. 

Skollagen anger dock att ”Eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid betygs-

sättningen” (SFS 2010:800, kap3 §15). Avsikten med den pedagogiska planeringen är att 

läraren ska säkerställa en planering utifrån kursplanen, samt att planeringen blir kommu-

niceras och känd för eleverna. I diskussionsunderlaget (Skolverket, 2011b) ingår även att 

bedömningen ska finnas med i den pedagogiska planeringen, genom att läraren anger ”Vilka 

redovisningsformer ger eleverna möjlighet att visa de kunskaper som det är tänkt att de ska 

utveckla?” Eleven har också rätt att få veta skälen för ett betyg (SFS 2010:800, kap3 §17). 

 

  Vad krävs för ett betyg 

Flertalet elever uppgav till Skolinspektionen (2011) att det i princip räckte med att närvara för 

att få ett godkänt, vilket även lärarna bekräftade. Denna rapport syftar till förra läroplanen och 

betygsystemet, men företeelsen styrktes även året efter att Lgr11 startat. ”De flesta av lärarna 

var av uppfattningen att elever som är delaktiga på lektionerna når betyget E” (Ling, 2012, 

s.44).  

Några lärare uttryckte att för betyget A behövs viss talang, intresse, förutsättningar hemifrån, 

tillgång till instrument hemma, möjlighet till att spela på fritiden påverkar elevens möjlighet 

att uppnå högre betyg (Ling, 2012). Ett dilemma är de upplevt höga kraven för ett A, jämfört 

med föräldrars och elevers förväntningar på höga betyg, medan lärare upplever kraven på att 

alla aspekter måste vara uppnådda för att få A. Det strikta systemet sägs ha kontraproduktiva 

effekter på samvetsgranna och flitiga elever som rapporteras anpassas till att sluta arbeta med 

glädje. Man tänker mer på betyg än på musik (Zanden & Ferm Thorgersen, 2014).  

Likvärdighet och kompensatorisk undervisning har tidigare behandlats, och vi kommer att 

återkomma till detta i resultatet och diskussionen. Nedan kommer jag att behandla de två 

kunskapsområden är som har ett särskilt fokus i kommande resultat och diskussion, nämligen 

spela och tajming. 
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  Kunskapsområdet spela 

Som redan har skrivits, finns det flertalet lärare som anser att närvaro, eller i alla fall att de är 

delaktiga, är skäl nog för ett E. Å andra sidan finns lärare som uttrycker att elever måste göra 

rätt, inte bara förstå hur man ska göra rätt. En lärare (Ling, 2012) anser att E-nivå är att delta 

och göra rätt, kan ta något ackord, hålla en puls, sjunga och våga höras. För ett C ska det 

också låta helt OK, man ska byta på rätt ställe, det ska låta bra. För A ska de också vara 

mycket självgående, och låta perfekt, vara lyhörd. En annan lärare uttrycker att på E-nivå ska 

eleven byta någotsånär på rätt ställe tillsammans med andra. Visst flyt innebär att det finns 

felmarginaler för ett ackordsbyte. Kraven för de olika betygstegen skiljer sig åt, och det 

verkar även svårt att verbalisera vad kunskapskraven innebär (ibid, 2012). 

 

  Kunskapsområdet tajming 

När en lärare svarar på frågan vad de olika värdeorden innebär inom tajming, blir svaret rakt 

av relaterat till kunskapsområdet spela, dvs grader av svårighetsnivåer för spel (Ling, 2012, 

s.45). Frågan kvarstår dock hur läraren ser på tajmingen som kunskapsområde, och dess 

värdeord. En annan lärare uttrycker om spel och tajming  

Det här med viss tajming, att personen spelar den här melodin och jag hör att den här 

personen spelar fel och att den inte klarar av att spela den rytmiskt men jag hör att personen 

vet hur man ska spela den rytmiskt. Och här, i C, så hör jag att den spelar den rytmiskt men 

missar någon gång eller kanske ligger lite före, lite efter och här i betyg A, här spelar den 

personen exakt som det står. /…/ Rytmiskt (ibid, 2012, s.46) 

En tredje lärare har svårt att konkretisera vad hen anser om värdeorden för tajming:  

Det är tänkande människor som har skapat de här dokumenten, det är kloka tankar bakom 

det. Så man får absolut inte avfärda det de säger på något vis. Men det är ju också ett sätt, att 

hur i all världen förhåller man sig till det här, hur försöker man beskriva det här? Jag tror att 

man måste se det ur ett större perspektiv. Jag kan inte gå in i bara den formuleringen för att 

titta om det verkligen är, vad är nyansen här emellan? /…/ Det finns säkert sammanhang där 

man kan bedöma en process utifrån en specifik liten aspekt, också kan man ta nästa och 

nästa, men jag tror inte att det är möjligt i vårt ämne. Jag måste ta hänsyn till ett större 

sammanhang än så ((ibid, 2012, s.47). 

 

2:3:4 Samverkan om bedömning och sambedömning 

Skolverket inleder sitt stödmaterial om sambedömning med orden ”Sambedömning kan vara 

ett sätt att öka likvärdigheten i lärarnas bedömning och betygsättning, eftersom den stärker 

lärarnas enighet i vad som ska bedömas” (Skolverket, 2013b). Lärare bör enligt Skolverkets 

allmänna råd ”tillsammans på skolenheten regelbundet analysera och diskutera hur olika 

elevprestationer bedöms i förhållande till kunskapskraven” (Skolverket, 2011a, s.22). Det 

finns förstås inga konstigheter i detta, utan de flesta ser nog detta som något självklart och 

naturligt. Viktigt att skilja på sambedömning och samverkan kring bedömning, i bemärkelsen 
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att lära av varandra och hitta ökad samsyn kring kännetecken i bedömningen. Båda delar 

fyller sin funktion. 

Skolinspektionen (2011) rapporterar dock att det sällan sker någon kontakt mellan skolor om 

musikämnet. Påhlsson (2011) har fått fram att musiklärare är intresserade av bedömnings-

frågor och har ett intresse att utveckla detta. Många musiklärare arbetar ensamma på sina 

skolor och det finns en avsaknad av en plattform för likasinnade att mötas för att utveckla 

bedömningen. Även Zanden och Ferm Thorgersen (2014) vittnar om mer kollegialt samarbete 

i Lgr11 än tidigare. Fyra lärare säger i intervjuer att musiklärare i deras kommuner har 

diskuterat sig fram till en enhetlig syn på kunskapsnivåer (Ling, 2012). 

 

2:3:5 Skriftliga omdömen 

Det skriftliga omdömet syftar till god och tydlig information om elevens kunskapsutveckling. 

Det är knutet till den individuella utvecklingsplanen och ska beskriva kunskapsutvecklingen i 

ett ämne. ”Det är den formativa bedömningen som ska ligga till grund för de skriftliga 

omdömena”(Skolverket, 2009, s.37). Det råder dock ingen motsättning mellan summativ och 

formativ bedömning, de fyller snarare olika syften. 

Skolinspektionen (2011) kontrollerade de skriftliga omdömena för att se kopplingen mellan 

styrdokument - pedagogisk planering – bedömning, och fann stora brister. I flera fall beskrivs 

inte musiken alls, och en ”stor del av omdömena är så knapphändigt eller schablonmässigt 

utformade att de knappast kan hjälpa eleven att utvecklas i musikämnet” (ibid, 2011, s.23). 

Inspektörerna mötte även musiklärare som inte ens var medvetna om de ska medverka till 

skriftliga omdömen.  

De skriftliga omdömenas korta livstid har gestaltas i många olika skepnader, och kanske vill 

jag säga att dess process varit formativ, dvs snarare en process under utveckling än en färdig 

produkt. Från början fick de skriftliga omdömena inte vara betygsliknande, följt av att de 

senare fick vara betygsliknande, vilket också tangerar frågan om fokus på summativ eller 

formativ bedömning. Även om de skriftliga omdömena får vara betygsliknande, dvs de måste 

inte det, och även fast det formativa ska stå i förgrunden, får de lätt karaktären av en sum-

mativ betygsliknande bedömning. Inte minst har digitala lärplattformar bidragit till att lansera 

matrisbaserade produkter på marknaden som baseras på kunskapskraven. Det senaste året (år 

2014) har dock steg tagits för att minska detta fokus, inte minst mot bakgrund och hänvisning 

till lärares arbetsbelastning. Drygt 90% av musiklärarna anser att mängden beordrad doku-

mentation har ökat, och 74% säger att även den självvalda dokumentationen har ökat (Ferm 

Thorgersen & Zanden, 2015, work in progress) 
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3. Metod  

Inledningsvis presenteras den teoretiska ansatsen, följt av metodologiska val och forsknings-

design. Jag går vidare med att presentera datainsamlingen och genomförandet, för att slutligen 

behandla validiteten och trovärdigheten. 

 

3:1 Teoretisk ansats och metodologiska val 

Den vetenskapsteoretiska ansatsen i studien utgår från hermeneutik, närmare bestämt 

ideologikritisk hermeneutik. Inom Ricoeurs (1993, i Berglund 2012, s.27-28) hermeneutiska 

utgångspunkt finns anknytningar till fenomenologi. Studien har också positivistiska inslag 

genom kvantitativa uppgifter om elevers resultat och lärares åsikter 

Studiens syfte är bland annat att belysa den förändrade styrningen, vilket förutom själva styr-

dokumentens ordalydelser även omfattar den kontext som finns i skolan och samhället. Mot 

detta syfte har studien en teoretisk samhörighet med läroplansteorin (Brantefors, 2011), som i 

begreppet läroplan även inbegriper skolans föreställningsvärld och relationen mellan läroplan 

och utbildningspolitik. Läroplansteorin intresserar sig mer för läroplanens innebörd, än för det 

direkt sagda och skrivna orden. Med stöd av det vidgade begreppet av läroplanen kommer jag 

att tolka och söka förståelse för studiens syfte och dess forskningsfrågor, även relaterat till 

frågegenererande och förklarande empiriskt material i uppsatsen. 

 

3:1:1 Hermeneutisk utgångspunkt 

Naturvetenskapen vill förklara, medan humanvetenskapen vill förstå. Humanvetenskapen är 

ideografisk, vilket betyder att den beskriver produkter skapade av människan. Varje mänskligt 

skapad företeelse är unik i sitt sammanhang och i sin tid. Hermeneutiken är en gren inom 

humanvetenskapen, som i sin tur har många undergrenar, med dess ursprung i bibeltolkning. 

Hermeneutiken vill alltjämt tolka och förstå. Den utgår från människans/ jagets centrum, och 

dess uttryck, vilket är föränderligt över tid och därmed förutsätter studier av nuet också ett 

historiskt perspektiv (Hyldgaard, 2008).  

Denna studie baseras på kritisk hermeneutik, inspirerat av Ricoeurs (1993) teorier om tolk-

ning av text och handling, vilken har en angränsning till fenomenologin. Det objekt, eller 

fenomen, som i studien ska tolkas och förstås ur ett ideologikritiskt hermeneutiskt perspektiv 

är nya läroplanen och kursplanen, men också hur fenomenet synliggjorts och framträtt för 

lärarna. Förutom hermeneutisk texttolkning i rådande kontext tangeras implicit också den 

socialkonstruktionistiska teorin, genom vilken lärare gemensamt har tolkat, skapat och 

konstruerat verkligheten utifrån rådande styrdokument. Studiens titel är Musiklärares praktik i 

brytningen mellan andras styrning och egen meningstolkning, vilket sammanfattar såväl 

målsättningen som den teoretiska utgångspunkten för studien. Vår förståelse av de fenomen vi 

ser är skapade i en social interaktion (Allwood, 2012). Hyldgaard (2008) säger att begrepp får 
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sin definition via praxis, och det är den reella styrningseffekten av nya läroplanen som studien 

ytterst vill tolka och förstå, vilket har en epistemologisk förankring i läroplansteorin. 

Studiens hermeneutiska metodologi kan beskrivas som en tolkningsprocess i form av 

… en kunskapsprocess, där de studerade konkreta delarna enbart kan förstås genom de 

helheter de relateras till, i form av övergripande mönster eller kontexter, samtidigt som dessa 

enhetliga sammanhang påverkas av deras skilda beståndsdelar samt ständigt omprövas 

genom att konfronteras med nya enskildheter. Det förutsätter en ständigt fortgående dialog 

såväl mellan samtiden och det förflutna som mellan ett berättandesammanhang och konkreta 

empiriskt konstaterade fakta (Nordqvist, 2000, s.133). 

Ricoeurs position är att kritisk hermeneutik bygger på en större närhet mellan forskaren och 

den värld som är föremål för studien, vilket kan tolkas som eftersträvansvärt att vara en del av 

den verklighet som studeras, och en större mångfald av metodologiska val.  

 

3:1:2 Metod 

Den kvalitativa textanalysen av det vidgade läroplansteoretiska begreppet, även kallat verket 

(Riceour, 1993), har flera infallsvinklar. Den kritiska blicken på verket, specifikt musikunder-

visningens styrning, behöver tolka textens ordalydelse likväl som kontexten i verket. Kristina 

Boreaús (2011) råder att man dels behöver ytläsa texten i dokumentet för att se vad som de 

facto står skrivet, likväl som man behöver gå in på djupet och se vilken förförståelse som 

finns, och vad som är underförstått. Andra infallsvinklar är nuet inom den rådande styrningen 

i förhållande till ett historiskt perspektiv, samt ett samhällsperspektiv på verket. Politik och 

ideologi, likväl som professionerna, påverkar och påverkas av styrningen i praktiken. Att 

analysera texter i ett läroplansteoretiskt perspektiv kan också beskrivas som en diskursanalys. 

En diskurs är en rådande sanning, men också en rådande konstruktion, som både beskriver 

och ordnar världen. Texterna behöver tolkas i flera steg, genom att tolkningar genererar nya 

infallsvinklar. Det handlar om att gå i en spiral, eller en hermeneutisk båge som Riceour 

(1993) benämner det, mellan del och helhet för att söka ökad förståelse för verket. En herme-

neutisk läsförståelse växer i etapper (Hellspong & Ledin, 1997, s.226), genom att temats 

information tolkas samman till ett meningsskapande och sammanhang – ett kognem. Tolk-

ningen av verket, inom det ideologiskritiska förhållningssättet, sätts också som nämnts i ett 

historiskt och samhällsorienterat perspektiv för att få bättre förståelse.  

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) beskriver den digitala teknikens möjligheter att 

genomföra intervjuer via webben. En fördel med denna intervjumetod är att forskaren kan få 

in både kvantitativ och kvalitativ data på ett relativt enkelt sätt. Det finns också fördelar med 

anonymiteten, samt att frågorna blir likvärdigt öppna eller slutna till alla informanter. 

Björndahl (2002) poängterar att respondenterna måste uppfatta begreppen i enkätfrågorna på 

samma sätt, att de får tillräckligt med information om det man vill att de ska uttala sig om, 

samt till sist att de ska ha en bra beskrivning över hur frågorna ska besvaras. Den ena delen av 

enkäten är konstruerad genom öppna frågor. Den andra delen av enkäten syftar till jämförelser 

av lärares ställningstaganden, till exempel gällande att värdera omfattningar och prioriteringar 
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och även svara på tekniskt-administrativa uppgifter. Denna del av enkäten är av kvantitativ art 

och redovisas mest i form av diagram.  

Studien tillämpar också en kvantitativ behandling av de skriftliga omdömenas resultat, 

betygen, samt provresultaten. Denna metod ger studien statistiskt faktaunderlag som både kan 

ifrågasätta och stödja andra delar av undersökningens empiriska material. Forsknings-

hemsidan (http://www.infovoice.se/fou/) kallar detta för triangulering, vilket ”Innebär att man 

ser på problemet ur flera synvinklar”. Till sist har jag använt observation som metod. Jag har 

haft prov med elever för att bedöma deras kunskaper och därmed att få underlag om 

likvärdighet och samstämmighet till exempel kring värdeordens tolkning. Björndahl (2002) 

visar en fyrfältare över olika typer av observation med axlarna grad av delaktighet och grad av 

öppenhet. Den metod jag genomfört samstämmer mest med både hög delaktighet och 

öppenhet. ”Läraren/ handledaren observerar i sin egen undervisning/ handledning. Viss 

information om vad som observeras” (ibid, 2002, s.43). Jag har valt en observationsmetod 

som är ännu mer öppen, genom att eleverna visste att de skulle göra en test inom ett angett 

område, samt hur testet skulle gå till.  

 

3:1:3 Forskningsdesign 

Mina forskningsfrågor besvaras genom en kombination av kvantitativt vetenskapligt säkra 

data om betyg och skriftliga omdömen, och kvalitativa undersökningar om tolkningar och 

upplevelser. Det finns alltid ett spänningsfält mellan att förklara fakta och förstå fenomen, 

som kan ge vidare tolkning och holistisk belysning för ökad förståelse. Genom en bred 

insamling av empiriskt material och triangulering kan studiens validitet öka. Ahrne och 

Svensson anser att det kan ”vara en utmärkt strategi att kombinera olika metoder för att få en 

fullständigare och bättre bild av vad som pågår. Olika datainsamlingsmetoder är bra för att få 

reda på olika saker” (ibid, 2011, s.11).  

Todd Jick (Björndahl, 2002, s.115-116) lyfter fram fem fördelar med att kombinera metoder, 

nämligen i korthet  

1. användandet av olika metoder ökar validiteten,  

2. tilliten stärks genom flera metoder 

3. nya tolkningar stimuleras 

4. nyanserad och helhetsinriktad belysning 

5. tester av konkurrerande teorier  

Ur samma bok och sida finner jag fortsatt stöd för min kombinationsdesign genom Grönmo´s 

strategier att bl a använda kvalitativa studier som uppföljning av kvantitativt material. 

 

Figur 5 nedan kan fungera som en översikt över min forskningsdesign: 

http://www.infovoice.se/fou/
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Figur 5  Forskningsdesign. 

 

 

3:2 Datainsamling och genomförande 

Studien har hämtat empiriskt material från fyra källor. Jag beskriver nedan mer handgripligt 

hur jag tagit fram data, vilket urval och vilka avgränsningar som föreligger, hur informationen 

behandlats, samt det etiska perspektivet av datainsamlingen. 

 

3:2:1 Lärplattform 

Studiens syfte är att följa den årskurs som startade åk 4 hösten 2011 då Lgr11 infördes, och 

följaktligen gick ut åk 6 våren 2014. För att hitta svaret på utgångsfrågan ”Var kan det jag 

letar efter finnas” (Ahrne & Svensson, 2011, s.23) föll urvalet av elever och lärare på den 

lokala orten, med tanke på mina praktiska möjligheter i egenskap av chef för alla kommunala 

grundskolors musikundervisning i kommunen. Betyg och skriftliga omdömen är hämtat från 

den webbaserade lärplattformen och utgör en statistisk bas för vidare frågor och analys. Alla 

elever, lärare och skolor är avidentifierade i denna uppsats. Betyg och skriftliga omdömen är 

offentlig handling, och det föreligger ingen anledning att informera eleverna och vårdnads-

havarna om att uppgifter är hämtade enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Musiklärare i kommunen som berörs i undersökningen är informerade.  

Istället för att använda bokstäverna för betyg (A-F), används istället genomgående siffer-

värdet för betygen, F=0, E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20. Jag har sammanfört 

bedömningen över samtliga sju kunskapsområden genom det skriftliga omdömet, i samma 

dokument som betyg, och även elevernas provresultat. Därefter har jag tagit fram tabeller och 

information från denna exceldatabas.  

Förutom lärplattformens information inklusive betygskatalogerna finns även dokumentation 

kring pedagogisk planering och implementeringen lätt tillgängligt genom detta val av 

lokalisering. 
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3:2:2 Enkät 

För att få ett bredare material, och även för att få en komparativ möjlighet, valde jag att skicka 

ut en webbaserad enkät till lärare som undervisade i musik i åk 4-6 under vårterminen 2014 i 

Norrbotten. Enkäten var öppen för svar i november och december. Frågorna i enkäten (bilaga 

1) syftar sammanfattningsvis till att få fram uppgifter om såväl uppfattad styrning och åsikter 

om detta, som mer konkret information, värderingar och prioriteringar kring musiklärares 

förutsättningar. Valet av större lärargrupp föll på Norrbotten, eftersom jag har ett kontakt- och 

distributionsnät att dra nytta av, samt att hålla samman studien till ett geografiskt samman-

hållande område. Länk och info om webenkäten mailades ut genom kommunernas officiella 

vägar, via klassmusiklärarnätverket, samt för spridning genom mina kulturskolechefskollegor. 

Som visas i bilaga 1, och även i den medföljande mailinformationen, framgår att information 

getts till deltagande informanter om studien och dess syfte i linje med Vetenskapsrådets 

(2002)  forskningsetiska principer. Samtyckeskravet uppfylls genom en god information och 

den fria viljan att delta. Alla informanter hanteras i gruppform under namnet musiklärare i 

Norrbotten, vilket torde säkerställa konfidentialitetskravet, liksom att nyttjandekravet 

uppfylls. 

Jag valde att ha en öppen enkät, vilket teoretiskt sett innebär att vem som helst kan svara på 

den och utge sig att vara musiklärare. Jag vet inte hur många som nåtts av informationen, och 

jag vet inte heller hur många lärare som finns i länet som hade musik i åk 4-6 vt 2014. Utifrån 

ett räkneexempel där timplanen är jämt fördelad i alla kommuner mellan alla nio år, med 

utgångspunkten att lärares uppgift om en snittgruppstorlek på 18,6 elever stämmer, samt att 

det gamla usk-måttet på 626h//år ligger kvar i snitt i länet,  skulle det behövas 15,5 heltider 

för att täcka hela länets musiklärarbehov i åk 4-6. I praktiken vet vi att det finns avsevärt fler 

lärare som jobbar i musikämnet, eftersom lärare oftast kombinerar tjänsten med andra åldrar 

och andra ämnen. Enligt skolverkets databas SIRIS fanns det 59 undervisande lärare i musik i 

åk 4-6 under läsåret 2013-14, varav 40,7% av dessa behöriga. I denna studie är det inte rele-

vant att veta svarsprocenten, utan viktigast var att få in så många svar som möjligt. Bedöm-

ningen är att fördelarna med enkelheten överväger tänkbara risker, och att jag genom länets 

avgränsning skulle få tillräckligt många svar.  

Enkätens kvantitativa delar har behandlats genom att sammanställa statistik och uppgifter, 

medan svaren på de öppna frågorna har behandlats kvalitativt genom att kategoriseras, och 

sedan redovisas i grupperad form och även som citerade exempel. Webprogrammet EsMaker 

sammanställde automatiskt alla svar inom respektive fråga och tog fram statistik, vilket gjorde 

det enkelt och snabbt att få en samlad överblick. Vissa resultat är dock manuellt framtagna ur 

materialet, till exempel vad gäller att koppla svarsalternativ mot varandra.  

 

3:2:3 Textanalys 

I centrum för textanalysen är kursplanen i musik i Lgr11, följt av läroplanen i sin helhet, även 

i det vidgade läroplansteoretiska begreppet. Även om kursplanen är i huvudfokus, benämner 

jag hädanefter i detta stycke bara ordet läroplan. För att tolka och förstå läroplanen i en 
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djupare kontext har jag analyserat den ideologiskt mot regeringens avsikter, vilka till exempel 

framkommer genom den presskonferens som lanserade Lgr11, men även genom de utred-

ningar och den debatt som föregick den nya läroplanen. Även skollagen och andra relaterade 

riksdagsbeslut involveras i studien av läroplansverket. I detta perspektiv är det ofrånkomligt 

att studera och tolka ideologi och politik även i ett historiskt sken, då den nya utbildnings-

politiken i många avseenden kan betraktas som ett nytt paradigm. De historiska jämförelserna 

riktar sig huvudsakligen mot Lpo94, eftersom den är närmast i tiden, men också för att den 

både skiljer sig radikalt mot Lgr11, samtidigt som många delar närmast är kosmetiskt för-

ändrade. Indirekt berörs också grundskolans historia längre tillbaka i tiden, inte minst inom 

den diskussion som följer. Skolverket fyller en central roll i textanalysen genom dess 

kommentarmaterial och andra stöddokument som ger både fördjupade frågor och fakta kring 

kursplanen styrningen. Analysen har huvudsakligen utgått från regeringens styrning och 

skolverkets skrifter, men analysen har kompletterats med inspel från andra samhällsaktörer, 

såsom till exempel forskare. Jag har analyserat växlande atomistiskt och holistiskt, vilket 

märks genom en blandning av analyserade exakta enstaka ordalydelser och jämförelser, och 

en problematisering av mer övergripande karaktär på till exempel styrningseffekter. I 

bearbetningen och resultatskrivningen har jag haft som mål att skapa en röd tråd, så att ett 

berättande skapas. Detta gäller inte bara den hermeneutiska tolkningen, utan resultat-

skrivningen i sin helhet. 

Förutom läroplanen har även dokument från verksamheten tolkats och analyserats. De gemen-

samt framtagna pedagogiska planeringarna för musik under alla tre år har sammanställts i en 

matris. Bearbetningen har skett genom att varje periods pedagogiska planering har samman-

fattats med en rubrik och placerats inom det huvudsakliga kunskapsområdet. På så sätt skapas 

en överblick över alla tre år inom vilka områden som undervisningen planerats att innehålla 

huvudsakligen. De pedagogiska planeringarna har även till sin form analyserats till viss del 

vad gäller till exempel utgångspunkter för pedagogisk planering, vilket också anger den 

praktiska styrningen.  

Att analysera texter innehåller inga direkta etiskadilemman. Däremot innehåller textanalysen 

också en analys av kontexten, vilka innehåller en etisk dimension genom att olika aktörers 

uttalanden analyseras och kommenteras. Vetenskapsrådet har dock inga råd gällande att tolka 

och analysera politik, myndigheter och författare till texter (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3:2:4 Observation  

För att få reda på om bedömningen av spelförmågan skiljer sig åt mellan lärare, valde jag att 

genomföra ett praktiskt prov i slutet av åk 6 inom bas-trumset-gitarr/piano med hälften av 

eleverna i kommunen. Avsikten var att skapa en lokal variant av ett nationellt prov, för att 

kunna jämföra provresultat mot lärares bedömning, och därigenom kunna se ifall det finns 

skillnader och olikheter i bedömningen. Provet har genomförts av mig själv på de olika 

skolorna, för att säkerställa att samma bedömning har gjorts med alla elever och att samma 

förutsättningar för provet har getts. Jag har legitimation, är behörighet i ämnet och är väl 
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bekant med de förmågor som skulle testas. Eleverna, deras föräldrar, samt mentor fick 

information muntligt och skriftligt om att testet skulle genomföras med syfte att få en över-

blick på skolnivå, samt underlag för verksamhetsutveckling. Om någon elev inte ville göra 

provet, var det OK att avstå. Jag menar att vetenskapsrådets (2002) etiska principer är 

uppfyllda även inom denna undersökningsdel. 

Provet gick till så att elever fick komma två och två, i något fall även tre. De skulle spela 

trumset, elbas, samt välja mellan piano eller gitarr. Jag hade valt en låt med tre ackord (D-G-

A) som hade en återkommande ackordföljd med byten på första taktslaget (se bilaga 2). 

Resultatstandarden, dvs nivåkraven, baserades på den lokala gemensamma tolkning som hade 

gjort som grund för bedömning (se bilaga 3)Vad krävs för betyg i området Spela och Sjunga i 

åk 6). Eleverna fick instruktioner efter behov för att komma igång. Om så behövdes ”tjuv-

tränade” vi lite, men det var inte fråga om att någon längre övning ägde rum. Provet tog ca 10 

minuter, och då hade eleverna spelat de tre instrumenten vardera. Proven genomfördes under 

fem dagar i slutet av maj och början av juni 2014, och varje elev fick ett provbetyg på elbas, 

trumset samt piano/gitarr. För att uppnå ett visst sammanlagt provbetyg, skulle alla tre 

instrument uppfylla den nivån, dvs alla delar i kunskapskravet skulle vara uppfyllt. Det 

innebär att ifall man spelar på nivå A på elbas och trumset, men bara på nivå E på gitarr/ 

piano, blir provbetyget D. Provresultaten lades in i samma exceldokument som resultatet från 

skriftliga omdömen (tillika betygsmotivering) och betyget. Därefter har matematiska 

jämförelser gjorts på olika sätt, som senare visas i resultatet. 

 

 

3:3 Validitet och trovärdighet 

Jag väljer att dela upp och resonera kring studiens olika empiriska data. Sammantaget anser 

jag att validiteten och trovärdigheten i uppsatsen måste anses tillfredställande.  

 

3:3:1 Den kvalitativa texttolkningen 

Det finns olika sätt att se på sanningen, och det finns också olika sanningar att se på, enligt en 

forskningshemsida (http:// www.infovoice.se/fou/). Inom till exempel medicinsk-positivistisk 

forskning, handlar sanning om att verkligheten ska stödja teorin, vilket kallas korrespondens-

kriteriet. Om teorin korresponderar med det som observeras så anses det sant. Inom 

rationalismen anser man att sanningen är den teori som ger de rimligaste och mest användbara 

konsekvenserna. Teorin ska fungera, det ska finnas en nytta. Detta kallas för det pragmatiska 

kriteriet.  Ett annat sätt att definiera sanningen är konsensusteorin, vilken menar att sanningen 

kan ses som en så pass detaljerad och bra utsaga som möjligt. Något sant är det vi är överens 

om att är sant, vilket anknyter till konstruktionismen, men även till postmodernismen enligt 

Allwood och Erikson (2012), eftersom de också anser att sanningen måste vara meningsfull i 

en social kontext, vilket gör att det blir snudd på en förhandlingsfråga vad som är sanning, 

vilket till exempel anknyter till hur ett värdeord definieras i en social konstruktionsprocess. 
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Inom den humanvetenskapliga forskningen ansluter man dock till koherenskriteriet, vilket 

menas att olika påståenden och sanningar ska hänga samman. En logisk sammanhängande 

helhet ger en sanning. Ödman (2007) säger att validitet inom hermeneutik handlar om att 

bygga upp ett tolkningssystem vars delar hänger ihop på ett logiskt sätt. Kriterierna för att en 

hermeneutisk tolkning ska vara trovärdig är att alla enskildheter ska fogas in i en helhet som 

ska vara logiskt hållbar. Det handlar om att upprätta en möjlig, men inte godtycklig tolkning 

(Selander, 2005).  

Min ambition har varit att ideologikritiskt tolka, analysera och problematisera, samt styrka 

med andra metoders empiri från denna studie, för att få fram en möjlig tolkning av rådande 

läroplanskontext, med fokus på musikundervisningen i åk 4-6.  

 

3:3:2 Enkäten 

Under rubriken Datainsamling och genomförande har jag redovisat och motiverat valet av en 

öppen webenkät inom det begränsade geografiska området Norrbotten. Målet var att få ett 

bredare informationsunderlag som stöd för uppsatsen. Av de 19 svarande lärarna jobbade 16 

av dessa som ettämneslärare, 15 var utbildade och behöriga, och könsfördelningen var 12 

kvinnor, 6 män och 1 okänd. 19 lärare fördelade på olika grupper bedömer jag ger en relativt 

säkerställd och förankrad bild av verkligheten. Om man utgår från att skolverkets databas 

SIRIS har rätt uppgifter, har enkäten besvarats av 62,5% av de behöriga musiklärarna, och 

totalt sett 32,2% av länets musiklärare i åk 4-6 läsåret 2013-14. 

En fördel med metoden är att sammanställningen blir enkel genom att de sammanlagda svaren 

på en fråga samlas per automatik exakt som de svarat. En nackdel, i förhållande till en inter-

vju, är att informanterna är mer kortfattade i sina svar via webben, och inga följdfrågor kan 

ställas. De korta utläggningarna kan inte anses motsvara en djupintervjus kvalité, men några 

korta kärnfulla meningar kan än dock ge en tydlig bild över hur lärare upplever olika frågor 

på ett betydelsefullt sätt. Studien har inte som avsikt att baseras på dessa intervjufrågor, utan 

dessa ska ses som ett komparativt och kompletterande stöd för frågor och svar inom 

uppsatsen.  

 

3:3:3 Observationen 

En bedömning blir aldrig rättvis i positivistisk (engelskans positive = säker) bemärkelse. Ett 

betyg är dock alltid sant och gällande. Likväl som man inte kan ifrågasätta om en ungkarl är 

ogift, så kan man inte ifrågasätta om betyget A är något annat betyg än A. Om betygen är 

satta på rättvisa grunder är en annan fråga. Samma gäller det korta provtillfälle på 10 minuter 

som eleverna fick. Bedömningen är gjord utifrån då rådande tillgänglig information från 

provtillfället, vilket är viktigt att beakta. Läraren gör en allsidig bedömning gentemot tre års 

arbete. En elev kan ha en dålig dag eller vara blyg, och kan ha presterat bättre för en vecka, 

eller för ett år sedan. Ingen bedömning är objektiv och sann. Alla bedömningar, såväl lärarnas 

som observatörens, är subjektiva. Det finns många osäkra källor, men dessa borde vara 
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förhållandevis lika mellan olika skolor och lärare. Detta metodval syftar inte till att försöka ge 

ett facit på bedömning, utan syftar till att jämföra olika lärares bedömningsnivå på gruppnivå, 

vilket kan ge information om hur pass likvärdig bedömningen är och hur den gemensamma 

tolkningen fungerar i praktiken.  

En möjlig negativ konsekvens av en hög delaktighet, i bemärkelsen deltaganden, är att obser-

vatören får svårare att hinna registrera och dokumentera (Björndahl, 2002). Men, genom en 

tydlig struktur och ett avgränsat område för studien att observera, anser jag att metoden var 

väl anpassad.  

Samtliga 161 elever i den årgång som gick ut åk 6 våren 2014 i de kommunala skolorna finns 

med i denna undersökning. Av dessa 161 elever har 73 genomfört provet, som genomfördes 

på fyra av de sju skolorna. Det är bara drygt 45% som genomförde provet, vilket kan anses 

statistiskt lågt. Men, likväl finns 73 elever att jämföra resultat på, vilket är en tillräcklig 

summa. På de fyra skolorna deltog 85% av eleverna i testet. I ett fall känner jag till att eleven 

inte vågade/ ville göra testet, medan övriga tolv elever som inte deltog var sjukanmälda eller 

frånvarande av annan orsak. Även här får den statistiska styrkan anses tillräcklig. 

 

3:3:4 Statistiska uppgifter i studien på betyg och skriftliga omdömen 

Den metriska datanivån på den kvantitativa undersökningen av de skriftliga omdömenas 

resultat, betygen, samt elevernas provresultat ligger på ordinal. Detta eftersom meritvärdets 

uppbyggnad har 2,5 poäng mellan varje steg bortsett från E till F där det skiljer 10 poäng, 

vilket gör att skalan inte är absolut. Eftersom det är relativt ovanligt med resultatet F, kan det 

tala för att datanivån överlag ligger på intervallnivå, men det skulle förutsätta att bedömnings-

matrisens värderord har en absolut skala, vilket inte är fallet. Man kan sammanfatta med att 

tänkt metod i min uppsats uppfyller en ordinal datanivå, vilket enligt Henriksson (1995) 

innebär att den klassas som en icke-parametrisk metod, vilket i sin tur har en lägre statistisk 

styrka. Henriksson säger vidare att detta kan kompenseras via en utökad stickprovsstorlek. 

Eftersom jag kommer att jämföra alla elevers betyg och skriftliga omdömen inom ett relativt 

stort urval, samt genomföra ett test med hälften av dem, bedömer jag därmed att den 

statistiska styrkan kommer att vara god. Det går förvisso alltid att reflektera över vad ett stort 

urval är, och där har Henriksson poängterat fördelarna med en icke-parametrisk metod, 

genom att det ställer lägre krav på urvalsstorlek och fördelningens form. 

  



44 
 

4. Resultat 

Resultaten presenteras i fyra delar, - Musikundervisningens styrning och förutsättningar – 

Kursplanens styrning och tolkning – Planering - Bedömning. Sammanfattade slutsatser och 

analyser kommer sedan under rubriken diskussion. 

 

4:1 Musikundervisningens styrning och förutsättningar 

Under denna rubrik presenteras resultatet av analysen av musikundervisningens styrning, med 

utgångspunkt i det läroplansteoretiskt vidgade begreppet, där även politik och samhälle 

formar styrningen och förutsättningarna för musikundervisning i grundskolan. 

 

4:1:1 Skillnader i styrningen mellan Lpo94 och Lgr11  

Vid presskonferensen för Lgr11, den 11 oktober 2010, visade Jan Björklund några få och 

enkla bilder med information (Utbildningsdepartementet, 2010). Bland annat nedanstående tre 

presentationsbilder visades, vilka jag kommer att visa ett analysresultat av. 

Varför reformera? 
Otydliga mål, oklar struktur 

   -läroplanens roll, 

   -mål att sträva mot och mål att uppnå. 

Det saknas konkreta och utvärderingsbara krav. 

Lärare, föräldrar och äldre elever ska förstå skolans förväntningar. 

 

Fyra viktiga förändringar 
Kunskapskrav åk 3, 6 och 9. 

Färre kunskapskrav. 

Tydligare kunskapskrav. 

Centralt innehåll i respektive ämne. 

  

Övergripande mål 

Utrensning av mål som bör stå i kursplanerna. 

Kursplanerna rensas på övergripande mål. 

 

1, Oklar struktur, - läroplanens roll 

Den nya politiska styrningen hade uppfattningen att skolan hade för dålig koppling mellan 

läroplan och kursplaner. Som skolledare vid den tidpunkten upplevdes budskapet klart från 

departementet och skolverket att man ville att läroplan och kursplan skulle hänga ihop bättre 

än tidigare, vilket ledde till att man lyfte in kursplanerna i läroplanen för att få en samman-

hållen skrift. Skolverket tryckte på ambitionen att hela läroplanen inklusive skulle hänga ihop 

i en helhet. På en implementeringskonferens av skolverket i Luleå läsåret 2010-11 under 

namnet Ny skollag och nya läroplaner, tryckte skolverket på att få tillstånd en helhet på målen 

och styrningen. De föredrog vidare att undervisningen startar i läroplanen (till exempel) 
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kapitel 2), och följs av kursplanen med start i syftestexten där förmågorna generellt sett 

presenteras i presensformat, dvs långsiktiga mål utan bortre gräns. Till exempel ”eleverna 

utvecklar sina kunskaper om….”. Därefter följer det centrala innehållet, som anger vad 

undervisningen ska behandla. Sist kommer kunskapskraven, som enligt skolverket har 

funktionen av att stämma av kunskaperna mot kursplanen för att få en summativ 

betygsättning.  

I Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i musik framgår att kursplanens syftestext 

”avslutas med ett antal långsiktiga mål. De är formulerade som förmågor som undervisningen 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Förmågorna ligger till grund för kunskapskraven i 

ämnet (Skolverket, 2011c, s.10)”. Det står tidigare att ”Kursplanerna kompletteras med 

kunskapskrav i de olika ämnena. Kunskapskraven är konstruerade utifrån ämnets långsiktiga 

mål och centrala innehåll (ibid, 2011c, s.5).” 

På nämnd implementeringskonferens förtydligade Skolverket sitt budskap genom att säga att 

de ville bort från det tidigare läget där det var betygskriterierna/ uppnåendemålen som styrde, 

följt av resten av kursplanen till viss del, och i väldigt liten grad att läroplanens övergripande 

mål styrde. De vill helt enkelt vända på steken, genom att läroplanen och kursplanens första 

del med syftet, dvs förmågorna, skulle styra. Skolverket poängterade att de ville bort från 

situationen där uppnåendemålen/ betygskriterierna styr.  

Moreau skriver i tematidningen Implementera skola 2011 att om hon skulle vara rektor idag 

skulle hon börja med att: 

Inledningen måste vara att återvända till att diskutera kunskapssynen och synen på lärande. 

Själva arbetet skulle sedan fortsätta med att lärarna tillsammans fick djupstudera läroplanens 

två första kapitel. Nästa steg vore att diskutera vad man bör tänka på för att skapa lokala 

pedagogiska planeringar som samstämmer med läroplanen (Moreau, 2011, s.4). 

Moreau vill, liksom skolverket, betona att skolorna inte ska hoppa direkt in i de nya 

kursplanerna, utan planera undervisning och verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Hon 

avslutar den inledande artikeln i tidningen med att skriva: 

Förhoppningsvis kommer läsning av kapitel 1 och 2 göra att man sedan verkligen läser 

motivet och syftet för de olika ämnena så att man inte tror att det centrala innehållet är målen 

med undervisningen. De långsiktiga målen för elevernas lärande, det vill säga vad 

undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla, är formulerade under rubriken syfte – 

inte central innehåll eller kunskapskrav (Moreau, 2011, s.4). 

Avsikten med Lpo94 var att strävansmål ska peka ut en långsiktighet, vilka färdigheter-

förtrogenheter-faktakunskaper-förståelser som undervisningen ska sträva efter att utveckla, 

och att uppnåendemålen/ betygskriterierna anger en nivå som skulle uppfyllas för ett visst 

betyg. Denna läroplan ersattes av en syftestext med långsiktiga mål, dvs vilka förmågor 

undervisningen ska sträva efter att utveckla, följt av kunskapskrav som anger en nivå som ska 

uppfyllas för ett visst betyg. Egentligen är skillnaden ur ett skrivtekniskt perspektiv inte större 

än att fyra f (fakta-färdighet-förståelse-förtrogenhet) byttes mot ett f (förmågor), och att ordet 

betygskriterier byttes mot ordet kunskapskrav. Skillnaden är främst att ett centralt innehåll har 
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tillkommit för att också precisera ett undervisningsinnehåll, men det återkommer vi till senare 

i detta kapitel då kursplanen är i fokus. Både Lpo94 och Lgr11 har avsikten att starta i det 

långsiktiga och avsluta i en bedömning.  

Avslutningsvis kommer frågan; Hur har det gått med styrningen?, Har de styrande lyckats 

vända perspektivet från att de gamla uppnåendemålen styr till att läroplanens kapitel 1 och 2 

styr, följt av hela kursplanen? Marknadsteorin som finns i den nyliberala politiken bygger på 

individens förmåga att fatta rationella beslut mot val av kända alternativ. Detta förutsätter att 

alternativen tydliggörs, att det blir möjligt att jämföra alternativ, vilket förutsätter mätningar 

och kontroll, vilket riskerar att ytlighet mäts. (Blossing, Imsen & Moos, 2014). Denna 

ideologi, vilken också tydligt framkommer i presentationen av Lgr11, och i samhällstrenden 

överlag, gör att den praktiska styrningseffekten har gått mot att skolan och lärare i ännu högre 

grad än tidigare fokuserar på slutstationen - kunskapskraven. Skolverkets implementerings-

avsikter i all ära, men den politiskt-ideologiska styrningen är starkare än sagda och skrivna 

ordalydelser. Att det är kunskapskraven som styr mest bekräftas också längre ned av lärares 

värdering, och av deras uppfattning av skolledningens och skolverkets intentioner. 

 

2, Otydliga mål, - mål att sträva emot och mål att uppnå 

Regeringen ville bort från den dubbla målsättningen med uppnåendemål och strävansmål. I 

Lpo94 fanns dels strävansmål, som anger en strävan, dvs målen är skrivna i presens, något 

pågående (och fortsättande). T ex Eleven ”utvecklar…”, ”inhämtar..”, ”tillägnar sig…” osv. 

Uppnåendemålen är skriva i ett bestämt läge, t ex Eleven ”kan..”, ”har kunskaper om…”, 

”behärskar…”, osv. I Lgr11 ersatte regeringen dessa två måltyper med en måltyp kallad mål i 

andra kapitlet. I de allra flesta fall är målen skrivna som de forna uppnåendemålen, dvs efter 

skolgången beskrivs ett tillstånd, ett mål, som eleven ska kunna eller i vissa fall göra.  

På flera ställen i Lgr kap 2 står det i målen att eleverna ”har fått kunskaper om….”. I Lpo94, 

motsvarande kapitel, är inga mål formulerade på det sättet. Kan eleverna få kunskaper, eller 

måste de lära sig kunskaper? Räcker det med att en lärare ger kunskaper, utan att eleverna tar 

emot dessa? Ska utbildningssystemet mäta ifall läraren gett kunskaperna/ eleven fått 

kunskaperna, eller ifall eleven har tillskansat sig kunskapen? Dessa frågor väcker tankar om 

kunskapssyn, som behandlas längre ned. 

 

3, Krav och förväntningar  

Konkreta och utvärderingsbara krav saknades i Lpo94, enligt regeringen. I den ordalydelsen 

att krav saknades, så stämmer det förstås. Däremot fanns det utvärderingsbara mål tidigare, 

vilket är jämförbart. Förutom att ordet krav fick ett uppsving, är det också tydligt att skolans 

förväntningar skulle uppfattas tydligare, vilket skulle gälla både föräldrar och elever, men 

också lärare. Tydlighet samt ordning och reda var paradord, i motsats till den tidigare s k 

flumskolan, enligt regeringens Björklund. På nämnd presskonferens uttryckte Björklund att 

”kraven i skolan ska vara tydliga och konkreta. Lärare, föräldrar och elever ska förstå vad som 

förväntas under lektionerna”. Två nyckelord i regeringens förändringsarbete var kunskap och 

krav, och valet/ kombinationen kunskapskrav ska uppfattas som ett flaggskepp från 
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regeringshåll. I betänkandet av Utredning om mål och uppföljning (SOU 2007:28) kan man 

läsa att ”Eftersom det handlar om krav på kunskaper i ett ämne faller det sig naturligt att kalla 

det för kunskapskrav för godtagbara kunskaper.” 

Ordet betygskriterium innehåller egentligen samma sak, men det är tydligt att ordet 

kunskapskrav bättre fångar upp den ambition regeringen hade. 

Under bildrubriken ”fyra viktiga förändringar” lyfter Jan Björklund punkterna: 

Kunskapskrav åk 3, 6 och 9  

Färre kunskapskrav  

Tydligare kunskapskrav  

Centralt innehåll i respektive ämne 

Björklund förtydligade här ambitionen med färre krav samt tydligheten i kraven. Jämfört med 

de gamla målen till antal och tydlighet. Intressant är också att konstatera att ministern lyfter 

kunskapskraven först, därefter det centrala innehållet, men inte alls syftet och förmågorna att 

utveckla. Det finns anledning att fundera på om departementet vill att styrningen ska ske 

genom läroplanens allmänna kapitel, följt av kursplanens syfte och förmågeutveckling, med 

kravet på att det centrala innehållet ska finnas med, eller om det är kunskapskraven som ska 

styra först och främst, följt av det centrala innehållet? Om man jämför departementets 

presentation (muntligt och skriftligt), med den presentation som skolverket gjorde (muntligt 

och skriftligt) framgår det skillnader i hur man presenterar strukturen. Det finns tvetydigheter 

i den genomförda presentationen, trots att den första punkten var att åtgärda brister i tidigare 

oklar struktur.  

 

4, Övergripande mål  

Den tredje och sista bilden från utbildningsdepartementets pressträff anger ” Utrensning av 

mål som bör stå i kursplanerna” samt ” Kursplanerna rensas på övergripande mål”. I Lpo94 

fanns 38 uppnåendemål och strävansmål för eleverna. Det är färre mål i Lgr11 (kap 1-2), 

nämligen 29. Mätt i antal mål är minskningen 23,7%, mätt i antal ord i målen är det en 

minskning med 18,5% eftersom Lgr11 har lite längre målskrivningar. Eftersom en del mål har 

flyttats från kapitel 2 till kursplanerna enligt avvisering, är sannolikt den totala minskningen 

inte så stor, kanske inte alls. Intressant och tvetydigt är att läsa att kursplanerna ska rensas på 

övergripande mål. Varken den gamla eller den nya kursplanen har några övergripande mål. 

Om man däremot med övergripande mål menar långsiktiga icke tidssatta mål, så inleder båda 

kursplaner med en syftestext där målet/syftet med undervisningen/ämnet framgår i 

övergripande termer. Därefter följer i Lgr11 vilka förmågor som eleven ska utveckla, av 

skolverket uppkallade som långsiktiga mål. I Lpo94 står det angivet vilka förmågor och 

kunskaper som skolan ska sträva efter att eleven når, även kallade inriktningsmål. Enligt 

jämförelse (längre ned) är det i princip ingen skillnad på antal, omfattning och innehåll i de 

övergripande målen, vilket gör att skillnaden inte är så stor som Björklund ville göra gällande 

vid presskonferensen. John (2010), som gjort en jämförande analys av Lgr11 och Lpo94, 

hävdar att: 
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Dock anser jag mig inte finna så grova förändringar som ofta betonats i Björklunds tal och 

pressmeddelanden. Särskilt i regeringens proposition finns väldigt lite att finna, som syftar 

till att reformera skolan, annat än måltyperna och riktlinjerna i läro- och kursplaner. 

Propositionens uppgift i sig var visserligen inte att påpeka detaljer som skall ändras i 

läroplanen, utan låg snarare till grund för att en ny läroplan skulle skrivas. Riksdagen var 

överens om att en ny läroplan behövdes och i utformningen av denna kunde de ändringarna, 

om än subtila, formuleras. Eftersom läroplanen röstades igenom, verkar inte de påträffade 

skillnaderna ha väckt allt för mycket uppmärksamhet. Frågan är då om dessa ändringar som 

gjorts i Lgr11 ens är i närheten av Björlunds färgstarka uttalanden om bland annat 

socialdemokratisk jantelag, som lagt en våt filt över försök mot en förbättrad utbildning eller 

slutet på flumskolan som han talat mycket om (ibid, 2010, s.29-30). 

 

4:1:2 Kunskapssyn och syn på kunskapssyn 

Den nya regeringen, efter valet 2006, meddelade tidigt att kunskapssynen inte ska ändras, ej 

heller ska den målrelaterade styrningen avskaffas (Prop. 2007/08:66, SOU 2007:28). Texten 

under rubriken Skolans uppdrag i båda läroplaner är också i princip identiska, t ex vad gäller 

kunskapssynen att skolan ska främja elevens lärande. Läroplanens två första kapitel har främst 

ändrats vad gäller språkbruk samt målkonstruktionen, vilket visar att Lpo94 och Lgr11 vilar 

på samma grundläggande kunskapssyn. Även nya skollagen vilar på denna kunskapssyn, där 

det framgår att barnen och eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, och 

uttrycket främja utveckling finns med. 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på (SFS 2010:800, kap1, §4). 

Den tidigare kunskapssynen om att förmedla, istället för ordvalet främja, kunskap återfinns i 

skollagen från 1985, samt äldre skollagar och läroplaner. I dessa styrdokument uttryck att man 

ska ”ge eleverna kunskaper” (SFS 1985:1100, kap2, §2) eller ”meddela eleverna kunskaper”  

som det stod skollagen §1 från 1962, vilket fortfarande framgår också i Lgr 80 under Skolans 

mål (Regering, 1980, s.15). Skillnaden i styrdokumentens uttryck mellan förmedla och främja 

anger en grundläggande syn på kunskap, och indirekt syn på lärande, samt även syn på 

människan. Den tidigare kunskapssynen hade fokus på läraren/ skolan, dvs att förmedla/ 

meddela/ ge kunskaper. Den senare kunskapssynen har fokus på eleven, genom att det är 

elevens egna lärande som är i fokus. Skolans ska främja elevens lärande. Denna seriestripp 

kan belysa skillnaden i kunskapssyn: 

 

Undervisning är en sak – 

inlärning är något annat. 

Figur 6 Kunskapssyn. 
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Ett annat exempel från läroplanerna som visar på skillnaden i kunskapssyn är att Lgr69 anger 

vad läraren ska undervisa inom, vilket arbetssätt och vilka läromedel, som ska stödja lärarens 

undervisning. Det står däremot inget om vad eleven ska lära sig. Före 1994 hade vi ett relativt 

betygssystem, dvs ett rangordnande system. I Lgr69 står det att ”Såsom mått på kunskaper 

och färdigheter är de således inte absoluta utan relativa. De anger prestationen i relation till 

motsvarande prestation för samtliga elever i riket i kurser av samma slag” (Skolöverstyrelsen, 

1969, s.100). Vårt nuvarande system, det målrelaterade, har ett fokus på eleven, genom att det 

sedan 1994 framgår vad eleven ska lära sig, vilka mål/ krav som eleven ska uppfylla. I de två 

senaste läroplanerna är det mindre fokus på lärarens undervisning, till förmån för att beskriva 

vad eleven ska lära sig. Dock har Lgr11 även en innehållsstyrning genom det centrala 

innehållet, vilket kommer att redogöras för senare i resultatkapitlet. 

Trots att det inte finns några förändringar i kunskapssynen mellan Lpo94 och Lgr11, enligt 

information av Skolverkets bl a på implementeringskonferensen i Luleå 2011, finns det dock 

flera saker som talar för en viss förändring. I debatten har Björklund ofta tagit upp att läraren 

ska katederundervisa mer, och att läraren ska förmedla mer kunskaper. ”Den under lång tid 

förhatliga katederundervisningen måste återigen bli vanligare i svenska klassrum”, skrev 

utbildningsminister Jan Björklund i en debattartikel med rubriken ”Dags för lärare att åter ta 

plats i katedern” (Björklund, 2011, 13 mars), vilket väckte starka känslor och reaktioner hos 

både lärare och forskare. På presskonferensen för Lgr11 uttryckte han att ”eleverna har rätt till 

strukturerad, lärarledd undervisning”. Dessa exempel behöver inte, men kan vara, motstridiga 

mot en oförändrad kunskapssyn. Min analys frågar sig om Björklund anser att det är flummigt 

att främja ett lärande, medan det är att föredra att läraren förmedlar kunskaper från katedern. 

Synen på kunskap och lärande, påverkar också synen på lärares profession och dess grad av 

autonomi.  

En annan dimension av den förändrade synen på kunskap, lärande och människa är förskjut-

ningen från en tro på egen inre drivkraft till mer tro på yttre drivkraft. Företeelsen kan också 

uttryckas som en förskjutning från morot till piska. Detta visar sig genom att regeringen har 

en central tro på ordning och reda, tydlighet, samt krav. Regeringen vill ställa tydligare krav 

på både elever och lärare, och har förstärkt det tidigare ordet mål med det nya ordet krav för 

att förtydliga. Kunskapsfokuset har gett en tydligare skrivning av vad som krävs inom varje 

ämnes kursplan. Dessa kunskaper ska testas mer och oftare, och avvikelser ska tydligare och 

tidigare signaleras och kommuniceras. Skolinspektionen är tillsatt för att i sin tur kontrollera 

skolorna. En central del i politiken är tron på kontrollsystemen. Finland lyfts ofta fram som ett 

gott exempel, med tanke på deras goda resultat i PISA, och där finns t ex ingen skolinspek-

tion. Detta visar att ett utbildningssystem inte är beroende av kontrollsystem för att prestera. 

Många forskare menar att Sverige numera för en motivationsdödande styrning, som mot-

verkar inre lust, vilket kommer att få långtgående konsekvenser. Ett problem med mätnings-

kulturen är validiteten i kunskapen. Mäter vi det vi värderar, eller värderar vi det vi mäter? 

(Biesta, 2011, s.22). Efter avslutad undersökningsperiod, höstterminen 2011 – vårterminen 

2014, har en debatt mellan en grupp forskare under ledning av Christian Lundahl och de 

politiska betygsförespråkarna ägt rum, där forskarna hävdar att det inte finns belägg för att 

tidigare betyg ger ett bättre resultat. 
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4:1:3 Skillnader i upplägg mellan kursplanen i Lpo94 och Lgr11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

Figur 7 Jämförelse av kursplanernas struktur. 

Ovanstående jämförelse visar att rubrikerna är olika, men att innehållet är relativt likt. De 

övergripande målen med ämnet musik, kallat Ämnets syfte och roll i utbildningen i Lpo94 och 

Musik och Syfte i Lgr11, har relativt lika formuleringar.  

Båda kursplaner beskriver inledningsvis: 

 musikens förankring i människan på många sätt, vilket finns inom alla kulturer  

 musikens (som uttrycksmedel) koppling till olika sammanhang och funktioner 

 musikens olika påverkan på den enskilda människan och dess identitetutvecklingen 

 musikens sociala funktioner 

 musikens betydelse för att kunna delta i kulturlivet 

 musikens gränsöverskridande och förenande funktion  

Båda kursplaner syftar till att: 

 utveckla kunskaper på instrument och sång och ge förutsättningar för musicerande 

 låta eleven tillägna sig, kommunicera, uttrycka sig, och lyssna på musik 

 behandla IT och digitala medel 

 eleven ska förstå begrepp, symboler och former för musik 

 utveckla samarbetsförmåga, ansvar och lyhördhet i samspelet 

 utveckla tilltro till sångförmåga och spel, samt utveckla skapande och kreativitet 

 utveckla förmågan till medvetet lyssnande och reflektion, och stärka 

musikupplevelsen 

 möta, förstå och utmanas av andra människors musikpreferenser och erfarenheter  

 ge kunskaper och förståelse av olika musikkulturer 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Vilken roll har ämnet?  
Vilket syfte finns med utbildning, och vad 

ska musiken ge eleverna? Syfte  

Vad ska undervisningen syfta till ? Vad ska 
undervisningen ska utveckla eleven mot? 

 

Skolan ska ge eleverna förutsättning att 
utveckla olika förmågor 

 

Musik 

Inledande stycke om ämnets roll. 

Vilket syfte och vilken roll har ämnet,  och 

hur ser ämnesområdet ut. 

Lpo 94 Lgr 11 

Mål att sträva mot 

Skolan ska sträva efter att eleven utvecklar 
olika förmågor 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Här beskrivs ämnets kärna, samt en 
beskrivning av ämnet och undervisningen 

Centralt innehåll 

Här beskrivs vilket obligatoriskt innehåll 
som undervisningen ska behandla 

Kunskapskrav 

Vilka kunskapskrav ska vara uppfyllda för 
ett betyg på olika nivåer? 

Mål som eleverna ska ha uppnått/ 

Bedömning i ämnet musik 

Vilka mål / kriterier ska vara uppfyllda för 
ett betyg på olika nivåer? 
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Utöver ovanstående likheter anger kursplanen i Lpo94 också musiken som ett viktigt redskap 

för lärande, och rekreation, vilket inte Lgr11 tar upp i kursplanen. Skolverket (2011c) skriver 

att musiken endast behandlas för sitt egenvärde, oavsett vilka andra effekter undervisningen 

har. I Lpo94 finns också en starkare skrivning kring frigörelse och identitetutveckling. Lpo94 

anger orden lust och möjlighet att utveckla musikalitet, medan Lgr11 anger förutsättningar 

och möjlighet för att utveckla musikalitet. En liten skillnad, men signifikativ för skillnaderna i 

styrningen. Lpo94 framhåller även musiken i ett ämnesövergripande perspektiv, medan det 

ämnesövergripande arbetet lyfts i den allmänna delen i Lgr11. Till sist lyfter Lpo94 även 

kulturarvet. Sammanfattningsvis är dock det allra mesta väldigt likvärdigt beskrivet, vilket 

även Skolverket (ibid) skriver i Kommentarmaterialet genom orden ” Kursplanen i musik 

skiljer sig inte i grunden från den tidigare kursplanen i synen på ämnet. Att musicera, lyssna 

till och skapa musik utgör liksom tidigare ämnets kärna” (s.6). 

En av huvudavsikterna med Lgr11 var att skapa mer tydlighet. Skolverket skriver i 

kommentarmaterialet att: 

Skolverkets utvärdering av undervisningen i musik, NU-03, visade att lärarna i arbetet med 

den tidigare kursplanen upplevde att tolkningsutrymmet var för stort. Det har inneburit att 

vissa moment som musicerande och skapande inte har fått den plats i undervisningen som 

den tidigare kursplanen föreskrev. Den likvärdiga undervisning och bedömning som varje 

nationell kursplan syftar till har inte uppfyllts i ämnet musik. I och med att ett centralt 

innehåll införs i den nya kursplanen blir det tydligt vad som är ett obligatoriskt innehåll 

(Skolverket, 2011c, s.6). 

I den nationella utvärderingen av grundskolan står det vad gäller musik att:  

lärarna använder läroplanen, lokala arbetsplaner och andra måldokument i relativt liten 

utsträckning som utgångspunkt för undervisningen i musik. Lärare och elever kan sägas vara 

”levande läromedel” eller ”sin egen läroplan” och väljer sin inriktning och innehåll i 

undervisningen utifrån sin egen kompetens och sina intressen (Skolverket, 2005, s.9). 

Skolverket (2011c) tolkar sin egen utvärdering som att musiklärarna upplevde tolknings-

utrymmet för stort, och att lösningen är att införa ett centralt innehåll. Om man jämför 

kursplanens karaktär och uppbyggnad i Lpo94 med centralt innehåll i Lgr11 för åk 4-6, så 

beskriver båda texter undervisningen i ämnet. Upplägget skiljer sig dock åt. Medan Lpo94 har 

fem stycken med mer övergripande beskrivningar, så beskrivs det centrala innehållet i Lgr11 

med nästan hälften så många ord i 17 punkter med mer konkret text.  

I samband med Lpo94 infördes ett målrelaterat system. Det relativa betygsystemet, som var 

ett urvalsinstrument, ersattes med ett målrelaterat betygsystem som skulle mäta elevernas 

kunskaper, inte rangordna eleverna. I de tidigare kursplanerna (Lgr62, Lgr69 och Lgr80) 

fanns s k huvudmoment som läraren skulle undervisa inom, vilket i Lpo94 ersattes av mål för 

eleverna. Lgr11 har återinfört en väldigt snarlik version av huvudmomenten genom det 

centrala innehållet, vilket gör att vi idag har en kursplan som anger både vad läraren ska lära 

ut, och vad eleven lära in.  
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Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan uppnåendemålen som fanns i åk 5, med 

kunskapskravet för betyg E i åk 6. Uppnåendemålen jämställs med betyg G, som även 

jämställs med betyg E i nya betygskalan. Genom att visa betygskriterierna, respektive det nya 

ordet kunskapskrav, får man med både kunskapsområdena och den resultatstandard som 

förväntas. Det skiljer ett år mellan modellerna, men det är nog trots detta relativt jämförbart. 

 
Lpo94 Lgr11 

Sång delta i unison sång  delta i gemensam sång  

Melodi, 

rytm, bas 

& ackord 

enkla former av melodi-, rytm- och 

ackordspel  

spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-

och slagverksstämma, samt bidra till 

ackompanjemang på ett ackordinstrument  

Tajming   
sjunger eller spelar eleven på något instrument i 

viss mån med tajming.  

Skapa 

individuellt och tillsammans med 

andra kunna skapa musik i elementära 

former 

utifrån egna musikaliska idéer,  bidra till att 

skapa musik genom att med hjälp av röst, 

instrument eller digitala verktyg utgå från några 

enkla musikaliska mönster och former och 

pröva hur dessa kan bidra till en fungerande 

komposition 

Begrepp 

kan förstå och använda begrepp som 

melodi, ackord, puls, rytm och taktart i 

olika uttrycks- och gestaltningsformer 

  

Resone-

mang 
föra samtal kring musicerandet 

föra resonemang om eget och andras 

musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på 

ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt 

beskriva och ge exempel på hur musik kan 

påverka människor. 

Karaktär 

och 

funktion 

vara medveten om och kunna  

reflektera kring musikens funktioner 

och varierande uttryck i dagens och 

gångna tiders samhällen. 

med viss säkerhet urskilja och ge exempel på 

musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och 

kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på 

instrument från olika instrumentgrupper. 

 

Figur 8 Jämförelse mellan betygskriterium och kunskapskrav. 

De flesta kunskapsområden finns relativt likvärdigt omnämnda i båda modeller. Skillnaden är 

främst begrepp och tajming. Begreppen finns med i betygskriteriet på Lpo94, medan Lgr11 

endast har med begreppen i det centrala innehållet. Tajmingen finns med i Lgr11, men inte i 

Lpo94. Däremot är förhållandet tvärtom i detta avseende, eftersom Lpo94 behandlar det 

metriska i motsvarigheten till centralt innehåll, nämligen ämnets karaktär och uppbyggnad. 

Lgr11 specificerar skapandet även till digitala verktyg, och att eleven ska ge exempel på 
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instrument från olika instrumentgrupper. Stoffet (centralt innehåll resp ämnets karaktär och 

uppbyggnad) och betygsdelen (kriterier resp krav) sammanvägt ger ingen större skillnad inom 

alla kunskapsområden, vare sig till innehåll eller svårighetsgrad.  

 

4:1:4 Musiklärares syn på skillnaderna mellan kursplanerna 

Lärarna som även arbetat under perioden för Lpo94 fick i den webbaserade enkäten till 

musiklärare i länet svara på frågan om de upplever skillnader i svårigheten i Lpo94 resp 

Lgr11, och 11 av 12 svarade på alternativet att ”det krävs högre och /eller fler kunskaper av 

eleverna i Lgr11”. Den tolfte läraren ansåg att det inte är någon större skillnad.  

Några av kommentarerna angående vilka skillnader de upplever mellan gamla och nya 

kursplanen handlar om tiden till förfogande i förhållande till vad som ska uppnås. En lärare 

skriver ”Mer preciserade kunskapskrav. Ännu större problem att verkligen få in allt innehåll 

som ska vara med på den korta tid man har till sitt förfogande”. En annan lärare uttrycker ” I 

stora drag kan jag nästan anse att åk 9:s krav har hamnat i åk 6 krav. Bra om vi kan höja 

nivån, men timplanen ser i stort likadan ut och gruppstorlekar likaså. Ekvationen är ganska 

svettig!” En tredje skriver ”vissa delmoment är mindre viktiga och mycket hinner jag inte 

med med 30 min effektiv tid”. 

Det andra området lärarna lyfte var att nya kursplanen och betygsystemet är tydligare. ”Mer 

preciserade kunskapskrav”, ”I Lgr11 finns ett specificerat centralt innehåll för år 1-3, 4-6 o.s.v 

.   Det finns inget i Lgr 11 som säger att musiken ska fungera som stöd i andra ämnen.   Jag 

upplever att Lgr 11 är tydligare än Lpo 94.  Syfte med förmågor, Centralt innehåll, samt 

kunskapskrav utgår man ifrån i Lgr 11”, ”Det är mera tydligt nu vad som krävs förr de olika 

betygsstegen”, ”Betygssättningen är mer precis nu än tidigare, i förra läroplanen kunde man 

sätta betygen mer efter känsla och alla elever behövde inte uppfylla alla krav för att nå ett 

betyg. T ex trummisen som inte gärna sjunger kunde ändå få högsta betyg - nu måste 

trummisen även nå högsta betyg i sång för att kunna få ett A i slutbetyg”, och till sist skriver 

en lärare ”Tydligare mål att arbeta mot. Vissa "flummiga" och svårtolkade begrepp borta. 

Även om "viss tajming" är svårt att tolka i den nya läroplanen....”.  

 

4:1:5 Musik, estetik, kreativitet, motivation och bildning i den nyliberala skolan 

I det följande ska jag inom det läroplansteoretiska begreppet förflytta mig från ämnet musik 

till funktionen musik, fokusera på den estetiska dimensionen i läroplanen, anknyta till 

kreativitet och motivation, och därigenom också komma in på ett bildande uppdrag i skolan. 

Frågan är hur de nyliberala förtecknen har förändrat dessa perspektiv i läroplanen. 

Propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning skriver ”De estetiska uttryckssätten har 

ett egenvärde men är också vägar till kunskap i alla ämnen” (Prop. 2009/10:89). Inom 

grundskolan är timplanetiden i ämnet bild och musik oförändrat, liksom den estetiska 

dimensionen överlag i läroplanen. Ulla Wiklund (2013) hävdar att det estetiska perspektivet 
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lyser igenom allt i Lgr11, och att de estetiska lärprocesserna är väl framskrivna.  På 

gymnasienivå ersattes dock det forna kärnämnet estetisk verksamhet av mer historia, samt att 

införandet av meritpoäng styrde bort elever från t ex individuella val inom musik. Estetiska 

programmet beslutades att bli ett studieförberedande program och fick samma tid och ungefär 

samma ämnen och kurser inom karaktären som tidigare. Trots detta oroades flertalet rektorer 

dock i en debattartikel (Stenman et al., 2015, 30 april) att estetiska programmet är det 

studieförberedande program som tappat mest elever. De hänvisar till vetenskapliga studier 

som visar att ”estetiska studier i kombination med naturvetenskapliga och samhällsveten-

skapliga studier ger den bästa studieeffekten”. De anser vidare att framtidens arbetsmarknad 

är under stark förändring och att Sverige behöver fler kreativa och modiga elever på våra 

skolor, och hoppas att fler elever ska välja det estetiska programmet. 

Även om varken gymnasiets estetiska program eller de estetiska ämnena i grundskolan har 

fått några ordalydelser ändrande till nackdel inom styrdokumenten, finns indikatorer på att de 

estetiska ämnena och det estetiska perspektivet trots det inte ses som ett likvärdigt eller 

prioriterat område i dagens s k kunskapsskola. Elevernas (/föräldrarnas/samhällets) intresse 

för estetiska programmet har förändrats till det sämre sedan 2011. Ett exempel på en attityd-

förändring inom grundskolan är den negativa situation som uppstått kring huruvida elever ska 

få spela instrument på skolan/ skoltid eller ej inom kulturskolans regi. Utbildningsministerns 

statssekreterare Bertil Östberg har i radioprogrammet Kulturnytt, våren 2013, uttalat att 

departementet inte har beslutat om några förändringar på detta område, men likväl tolkar 

dagens skola som att det inte längre är lika OK att spela instrument inom kulturskolans regi på 

skolan. En tredje indikator på en förändring är att det i undersökningskommunen har blivit 

svårare att få elever att komma till professionella kulturarrangemang, vilket förklaras med att 

tiden behövs i ämnena för att hinna.  

En anledning till diskrepansen mellan estetikens oförändrade ordval i de nya styrdokumenten 

och den degradering som de indikerade exemplen visar på, kan förklaras med den nyliberala 

mätningskulturen, vilken är central i den rådande ideologiska styrningen.  Det engelska 

uttrycket ”teaching for the test” blir aktuellt i en skola som har allt mer test och kontroll, 

vilket lätt kan få konsekvensen att vi värderar det vi kan mäta istället för att mäta det vi 

värderar, vilket överleder till frågan om eftersträvnasvärda kunskaper. I en mätningsskola 

hamnar lätt det estetiska och kreativa utanför den reella kunskapssfären. Det estetiska hamnar 

inte på valbar plats i mätningssamhället, eller i alla fall inte på prioritetslistan i den mätnings-

stressade skolan och i elevers/föräldrars bild av skolan och kunskap.  

Det är tydligt att grundskolan har fått en förskjutning från ett bildningsuppdrag till ett 

tydligare utbildningsuppdrag. Då Lpo94 infördes var målet en grundskola för bildning, vilket 

ledde till att man övergav regelstyrningen för att istället införa målstyrning. Denna reform 

förutsätter lärare som har en professionell tolkningsbas som utgångspunkt för att diskutera 

och planera skolans verksamhet i linje med att främja en allsidig utveckling hos eleverna, 

samt skapa meningsfulla sammanhang för lärande som väcker barns intresse och lust 

(Skolverket, 1996, s.17). Denna frihet förutsatte en större frihet att välja stoff, och kontrollen 

släpptes. Om den flexibiliteten och det så kallade frirummet var bra eller dåligt finns det olika 

åsikter om. Björklund rubricerar om frågan till tydlighet, men egentligen handlar frågan om 
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graden av central/ likvärdig styrning, där tydlighet anses som ett medel att nå målet 

likvärdighet. Frågan om tydligheten genom ökad central styrning ger större likvärdighet i 

skolan ger inte denna uppsats svar på. Om tydligheten är något som gagnar elevens lärande 

ska vi titta närmare på. Tiden då Lpo 94 skapades beskrivs också i utredningen inför Lgr11 

med orden 

I en globaliserad värld med snabb kunskapstillväxt blev det svårare att entydigt fastställa en 

läroplans innehåll. Hur skulle man kunna bygga in en beredskap i skolsystemet när 

omvärldsförändringar sker allt snabbare? Detta kräver ett flexibelt system för att ge skolan 

handlingsutrymme (SOU 2007:28, s.455)  

Bildning innefattar individens egen formning, medan utbildningen kan ses som någon annans 

formande av individen. ”En utbildning är målinriktad och förbereder en elev för en bestämd 

verksamhet. … I utbildning är målet och vanligen också vägen till målet bestämda av diverse 

regler” (Liedman, 2014, s.230.) Utgångspunkten bildning eller utbildning är kopplat mot 

kunskapssynen, t ex genom alternativen förmedla kunskap resp främja lärande. Hur skapas, 

och vem skapar, kunskap? Medan bildningsidealet har en tro på den enskilde läraren som 

professionell aktör, och på elevens lust att lära, fokuserar utbildningsidealet mer på ett 

koncept att följa (och mäta). I utredningen inför Lgr11 anges att ”Ju begripligare och tydligare 

målen är, desto mindre tid kan lärare förväntas behöva lägga ned på att tolka och förstå målen. 

Därmed torde tid kunna frigöras för mer konkret planering av undervisningen” (SOU 

2007:28, s.66). Detta exempel visar på övertygelsen att staten kan förmedla kunskap till 

läraren om vilka kunskaper som ska förmedlas till eleven. Varken lärare eller elev behöver 

desto mer ägna tid åt att själv tänka, det sköter staten. Jag har redan tidigare berört att t ex 

centralt innehåll är infört, vilket är ett led i denna omsvängning. 

Det finns många motståndare till denna kursförändring. Uppdraget i skolan är inte längre att 

elevernas hjärna ska lagra kunskaper/ fakta, vilka kan testas och mätas genom utantillprov 

(Lundahl, 2011). Idag är uppdraget snarare att kunna söka, granska, problematisera, 

kommunicera och skapa nya kunskaper. Om eleverna inte behöver samma lagringskunskaper, 

behöver skolan inte heller samma lagringsprov. Lundahl hävdar att det finns en skillnad 

mellan vad eleverna lär sig och vad skolan kan mäta att de lär sig. Detta gap ökar ju längre 

från ytliga kunskaper (såsom t ex glosförhör) vi hamnar. 

Anne Bamford, professor från Storbritannien, som deltagit i den stora Hattie-studien och även 

skrivit boken Wow factor på uppdrag av UNESCO, skriver i en artikel 2009 att: 

Sverige har ett internationellt rykte om sig att ha en kreativ och innovativ skola, och ska inte 

vända på klacken. Det som oroar mig nu är att det nu tycks finnas en press att gå ifrån detta 

till förmån för en mer traditionell modell. Vi lever i en kunskapsekonomi där drivkrafterna 

alltmer handlar om kreativitet och innovationer. Samtidigt finns det en motsatt strömning, en 

opinion som är orolig för skolresultaten och tror att lösningen är att gå 50 år tillbaka i tiden. 

Det finns inga bevis som stödjer det, tvärtom. Länder som lyckas bra i test som PISA 

värderar estetiska ämnen och kreativitet högt. (ibid, 2009, s.15) 

Sir Ken Robinson visar på en av sina typiska föreläsningar, där han även ritar bilder om  



56 
 

kvalitetshöjning i skolan, vikten av estetik, kreativitet 

och inre motivation. Han menar att en oestetisk 

undervisning är döden själv, och syftar till att skolan 

måste motivera eleven. Annars främjas inte elevens 

lärande, vilket skolans uppdrag är. Som motsats till 

ökade summativa bedömningar står de formativa 

bedömningarna, också kallat bedömning för lärande. 

Lundahl skriver att ”svagare elever särskilt gynnas 

(Black & William 2001, Hughes 2009) och att lusten 

 Figur 9 Föreläsning av Robinson. för skolan ökar hos både eleverna och lärarna” (2011,  

s.54). Bedömning för lärande har också visat sig ge 

kraftliga resultatförbättringar (Lundahl, 2011). I detta sammanhang kan också nämnas hela 

forskningsområdet kring estetiska lärprocesser och minnesforskning, vilket jag dock lämnar 

här utan vidare utveckling. Rubriken för denna text, Musik, estetik, kreativitet, motivation och 

bildning i den nyliberala skolan har haft målet att visa på den nyliberala kunskapssynen, och 

hur den påverkar de estetiska ämnena, och det estetiska perspektivet, samt kreativitet och 

motivation, som utgångspunkter för lärande.  

 

4:1:6 Lärarprofessionens förändrade roll      

”Det är dags att uppvärdera läraren och undervisningen i skolan”, sa Björklund vid press-

konferensen för nya läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010). Men hur? Uppvärdering 

kan ske i form av t ex lön, status, attraktivitet och villkor, samt även förtroende för 

professionen. Lön och villkor ligger på huvudmannen, vilket inte regeringen kan påverka, 

såvida de inte beslutar om öronmärkta satsningar, vilket de inte gjort, bortsett från satsningen 

på förstelärare och lektorer som infördes något år senare än införandet av ny läroplan.  

Vad gäller stärkande av yrket har flera åtgärder genomförts, t ex tydligare och skarpare 

behörighetskrav, vilka förvisso har uppluckrats en del i några omgångar, samt legitimationen. 

Samtidigt som behörighetskraven har stärkts på senare år, t ex inom musik i åk 4-6 (som 

uppsatsen avhandlar), finns också en debatt om de låga kraven på behörighet att undervisa och 

sätta betyg i musik. 15 högskolepoäng, dvs motsvarande 10 veckors studier i ett praktiskt 

ämne som musik är lågt, men i praktiken var det rektorn som avgjorde om du var kompetent 

tidigare, eftersom det var tillåtet att anställa en examinerad lärare med ”huvudsaklig inriktning 

på den undervisning anställningen avser (SFS 1985:1100, kap 2 §4). Skillnaden är att 

kryphålet ”huvudsakligen” försvann. Å andra sidan kvarstår det gamla scenariot till stor del, 

eftersom det saknas musiklärare som matchar behörighetskraven, och då får huvudmannen 

anställa ”annan person” läsårsvis (SFS 2010:800, kap 2 §18).  

Åsikter går isär vad gäller stärkande av professionen. En del förespråkar att tydligare 

styrdokument och styrning kring undervisningen är ett sätt att stärka läraryrket, medan andra 

förespråkare uppfattar en mer detaljerad kursplan, fler nationella prov, fler allmänna råd, mm, 

som ett ingrepp i professionen och emancipationen. Å andra sidan innebär mer ansvar och 

frihet till professionen, att likvärdigheten kan äventyras, vilket inte gagnar förtroendet för 
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professionen. Frågan om vad lärarprofessionalism konkret innebär, får olika svar av olika 

personer. Zanden och Ferm Thorgersen (2014) har funnit att den ökade detaljstyrningen och 

dokumentationsbördan har lett till en viss känsla av avprofessionalisering hos musiklärare. 

Sjöberg (2011) har studerat lärarprofessionalitet och skriver att politiker ansåg att lärare har 

en: 

nyckelroll i att utveckla den svenska skolans kvalité och den professionella läraren skulle 

därför ges större frihet, men också behöva ta ansvar för sitt arbete och uppdrag. Den 

professionelle läraren förväntades dessutom utveckla en ökad inre auktoritet och en 

reflekterande, självkritisk inre röst som skulle hjälpa till att utveckla sig själv, men också 

läraryrket och svensk skola (ibid, 2011, 25februari). 

Detta citat beskriver situationen i början av 90-talet, då decentraliseringstankarna kanske stod 

som starkast, vilket också gav en stark tro och förväntan på lärarprofessionen och dess 

utveckling. Lärarförbundet svarade upp med kampanjen Lärarna lyfter Sverige, samtidigt som 

den nya kunskapssynen och det nya styrsystemet trädde i kraft i Lpo94. Lärarförbundet 

uppmanade lärarna, menar Sjöberg (ibid), att ta chansen att öka yrkesprofessionalismen och 

yrkets status. Om lärarna inte lyckas, befaras att politiken skulle återta mer central styrning. 

90-talets lärarprofessionalism, genom inre auktoritet och självständighet inom yrket, har 

ersatts av en ny lärarprofessionalism. Dagens styrande menar att den professionelle läraren 

behöver veta vilka krav som ställs på hen, vilket sker och säkerställs t ex genom legitimation 

och kontroll. ”Staten förutsätts formulera mål i form av styrdokumenten läroplanen och 

kursplanen som `talar till´ lärarna på ett tydligt och effektivt sätt. Lärarna i sin tur förutsätts 

kunna läsa av statens intentioner på ett insiktsfullt vis” (SOU 2007:28, s.166). Som stöd för 

dessa intentioner gavs några utgångspunkter för den nya lärarutbildningen HUT07, vilka 

bland annat är en höjd status och ökad professionalitet för lärare (SOU 2008:109, s.13).  

Sammanfattningsvis framgår tydligt att det finns diametralt olika uppfattningar om vad 

lärarprofessionalitet innebär. Hargreaves och Lynch (2010) menar att lärarprofessionen gick 

förlorad i andra vägens skola med marknadskonkurrens och standardisering, och de vill 

istället se ett större förtroende för lärarkåren, med mindre redovisning och mer ansvarstagande 

hos läraren. För dem är det frigörande perspektivet centralt för lärarprofessionens, skolans och 

samhällets utveckling. 

 

4:1:7 Förutsättningarna för musikundervisningen 

På frågan, i den genomförda enkäten, om det finns tillräckligt med tid i ämnet musik i 

förhållande till kursplanens innehåll, svarar så många som 84,2% att det är för lite resp 

alldeles för lite tid i timplanen. 15,8% ansåg att tiden är lagom för kursplanens innehåll, 

medan ingen ansåg att det fanns för mycket tid. Detta hänger förstås ihop med att alla lärare 

utom en ansåg att det krävs högre och/eller fler kunskaper av eleverna i Lgr11, vilket i 

kombination med samma 230h gör att tiden till förfogande upplevs som ett bekymmer. Även 

skolinspektionen (2011) lyfter, som visats i bakgrundskapitlet, att 230h är lite med tanke på 

att det är ett ämne som kräver färdighetsträning för att kunna utvecklas och lära. 
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Figur 10 Förhållande timplanetid mot kursplan. 

När lärare får värdera vilken av nedanstående fem faktorer som är viktigast för dem för att nå 

ett bättre resultat i undervisningen framgår det tydligt att färre elever i undervisningsgruppen 

är det viktigaste. Därefter får övriga fyra alternativ ungefär samma viktning. 

 

Figur 11 Viktigaste faktor för ökad måluppfyllelse. 

Sammantaget uppskattar de 19 lärarna att de hade i snitt 18,6 elever per grupp under det 

avsedda läsåret 2013-14. Variationen var från 12 till 22 elever per grupp, där de klart flesta 

lärarna (8 av 19) uppgav 20 elever per grupp. Detta Norrbottniska resultat kan jämföras med 

den rikstäckande undersökningen av Musiklärarnas riksförening (2015) som anger en 

genomsnittlig gruppstorlek på 21,1 elever. Intressant nog kan konstateras att det fanns lika 

många lärare som hade över 18 elever per grupp, som under 18, som prioriterade respektive 

prioriterade inte färre elever per grupp som sin högsta önskan. Man kan tänka sig att det är de 

lärare som har flest elever per grupp som högst värderar att få färre elever, men det sambandet 
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fanns inte. Att lärare prioriterar färre elever per grupp harmoniserar troligen med känslan att 

ha för lite tid till förfogande med eleverna.  

15 av 18 lärare uppgav att de hade mellan 1-10000 i budget för att köpa utrustning och 

material till musiksalen. 7 lärare svarade 1-5000, medan 8 svarade 6-10000. Därutöver var det 

en lärare per ny 5000-kronorsintervall, vilket gör att den lärare som hade mest i budget 

(läsåret 2013-14) låg inom spannet 20-25000 kronor. Bara 3 av 19 lärare (15,8%) anger att de 

har ett gemensamt strukturerat samarbete musiklärare emellan i frågor om till exempel 

pedagogisk planering och bedömning. 

 

4:1:8 Sammanfattning 

 Studien visar att regeringens och Skolverkets intention var att få en sammanhängande 

läroplan, där undervisningen och lärandet startar i kapitel 1 och 2, följt av kursplanens 

syfte och förmågor, för att sedan behandla det centrala innehållet, och till sist betyg-

sättas mot kunskapskraven. Det är dock tydligt att utbildningsministern oftast betonat 

kunskapskraven, och att skolan är mer fokuserad på och styrd av dagens 

kunskapskrav, än vad vi tidigare var på uppnåendemålen/ betygskriterierna. 

 Uppnåendemål ersattes av kunskapskrav, vilket tydligt och bildligt visar att de två 

orden kunskap och krav är ledord i den nya politiken. Kraven i skolan ska vara tydliga, 

och det är kunskapen som är i fokus. Innehållsmässigt är det dock till formen samma 

sak, men ordvalen har betydelse. 

 Den utlovade utrensningen av mål uteblev, även om man på presskonferensen säger att 

den är gjord. Endast en liten skillnad kan styrkas. De två måltyperna har dock 

försvunnit, där uppnåendemål ersatts av kunskapskrav, och där strävansmål har ersatts 

av förmågor att utveckla. Mål finns bara kvar i kapitel 2. 

 Kunskapssynen sas skulle vara oförändrad, men indikationer visar på en viss 

återförskjutning från främjande av lärande till förmedlande av kunskap. Exempel på 

detta är att man behåller det målstyrda systemet, men kombinerar det med ett centralt 

innehåll, i likhet med de första läroplanerna som inte var målstyrda. Debatten har talat 

om ”katederundervisning” vilket tangerar synen på lärande, samt att den nyliberala 

mätnings- och marknadspolitiken och dess kontrollmekanismer påverkar synen på 

drivkraft och motivation, vilket även påverkar synen på kunskap och lärande. 

 Kursplanens alla rubriker är ändrade, men innehållet är till övervägande del 

densamma. Den stora skillnaden är återinförandet av ett stoff, idag kallat centralt 

innehåll, tidigare kallat huvudmoment. Regeringens argument för detta är att 

tolkningsutrymmet var för stort i den förra kursplanen. De övergripande långsiktiga 

målen har några skillnader, t ex att Lpo94 hade ett perspektiv av musiken som nytta 

för lust och lärande, fritid och personlighet. Lgr11 är mer ämnesspecifik. 

 Jämförelsen mellan kunskapskraven i åk 6 och de forna uppnåendemålen i åk 5 är till 

övervägande del innehållsmässigt lika. De få skillnader som finns kompletteras och 

uppvägs i andra delar i kursplanen.  
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 Musiklärarna upplever att Lgr11 kräver mer än Lpo94, och att det finns för lite 

timplanetid till förfogande i förhållande till kursplanens innehåll. Den viktigaste 

faktorn för ökat resultat uppges vara färre elever per undervisningsgrupp. 

 Förutsättningarna för musikämnet och musiklärarna har inte förändrats i ett 

övergripande perspektiv såsom ambitioner eller tid till förfogande. Dock finns 

indikationer på en generell estetisk tillbakagång i skolan, vilket kopplas till det s k 

kunskapsfokuset och den mätningskultur som råder. Indirekt förflyttas skolans 

estetiska perspektiv lite åt sidan, vilket tangeras av synen på kunskap och bildning. 

 Studien visar att det idag råder mer central styrning, mer detaljerade regler för läraren, 

vilket ska ge större likvärdighet. Regeringen menar att detta stärker läraryrket, medan 

andra anser att det är ett ingrepp i lärarprofessionen och får negativa konsekvenser. 

 

 

4:2 Kursplanens styrning och tolkning 

I föregående del av resultatkapitlet (4:1) har blickfånget legat på läroplanen, ur ett vidgat 

perspektiv, och förutsättningarna för musikundervisning. Indirekt har ofrånkomligen även 

kursplanen behandlats i övergripande ordalag eftersom den är en del av läroplanen och den 

styrning som råder. I denna kapiteldel kommer jag att fokusera mer specifikt på kursplanen i 

musik, genom att belysa de olika delarna av kursplanen och dess styreffekt, och hur 

kursplanen tolkas och upplevs.  

 

4:2:1 Kursplanens uppbyggnad 

Jag inleder analysen av kursplanen med att citera den sammanfattning som Skolverket 

(2011c) har gett i Kommentarmaterial till kursplanen i musik.  

Kursplanens olika delar och kunskapskrav 
 

Syftets uppbyggnad 

Varje kursplan inleds med en kort motivering till att det enskilda ämnet finns i skolan. 

Därefter anges syftena med undervisningen i ämnet. Syftestexten är formulerad så att det 

tydligt framgår vilket ansvar undervisningen har för att eleverna ska kunna utveckla de 

kunskaper och förmågor som anges.  

Texten avslutas med ett antal långsiktiga mål som är uttryckta som ämnesspecifika förmågor. 

Dessa gäller för alla årskurser och ligger till grund för kunskapskraven. Målen sätter ingen 

begränsning för elevernas kunskapsutveckling – det går alltså inte att betrakta dem som 

något som slutgiltigt kan uppnås. 

Det centrala innehållets uppbyggnad 

I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Innehållet är indelat i 

kunskapsområden som i sin tur består av ett antal punkter. Kunskapsområdena behöver inte 

motsvara arbetsområden i undervisningen, utan de är enbart ett sätt att strukturera innehållet 

i ämnet. Hur de olika innehållspunkterna hanteras i relation till varandra är något som lärare 

tillsammans med elever måste avgöra. Det centrala innehållet säger heller ingenting om hur 

mycket undervisningstid som ska ägnas åt de olika punkterna. Det är viktigt att understryka 
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att det centrala innehållet inte behöver utgöra allt innehåll i undervisningen. Det finns alltid 

möjlighet för läraren att komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och 

intresse. 

Kunskapskraven 

Kursplanerna kompletteras med kunskapskrav i de olika ämnena. Kunskapskraven är 

konstruerade utifrån ämnets långsiktiga mål och centrala innehåll. De beskriver den lägsta 

godtagbara kunskapsnivån för en elev i årskurs 3 och anger den kunskapsnivå som krävs för 

betygen A, C respektive E i årskurs 6 och 9.  

I årskurs 3 finns det kunskapskrav för lägsta godtagbara kunskaper i ämnena matematik, 

svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och naturorienterande 

ämnena. I årskurs 6 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. I årskurs 9 

finns kunskapskrav i alla ämnen (Skolverket, 2011c, s.4-5) 

Skolverket väljer att i rubriken skriva Kursplanens olika delar och kunskapskrav, vilket leder 

till tanken; Är inte kunskapskraven en del av kursplanen? Under rubriken Kunskapskraven 

inleds första stycket med texten ”Kursplanerna kompletteras med kunskapskrav i de olika 

ämnena. Kunskapskraven är konstruerade utifrån ämnets långsiktiga mål och centrala inne-

håll”(ibid, s.5). Det är ingen slump att Skolverket på olika sätt uttrycker en viss gränsdragning 

mellan kursplanen och kunskapskraven, eller om man uttrycker det som en gränsdragning 

inom kursplanen. Skolverket måste avse och vilja understryka något. Jag tolkar det som att 

kursplanen (syfte/förmågor och centralt innehåll) styr undervisningen, medan betyg ska sättas 

mot kunskapskraven, och att det finns en viss gränsdragning däremellan. Skolverket ville på 

olika sätt vid implementeringen understryka hur läroplanen och kursplanen skulle fungera i 

den bästa av världar, med en farhåga att skolan skulle gå direkt till kunskapskraven, och gena 

förbi läroplanen och kursplanen i sin helhet. Jag återkommer i fler sammanhang till detta. 

Viktigt i sammanhanget är att veta att Skolverket har fastställt kunskapskraven, medan 

utbildningsdepartementet har fastställt läroplanen och kursplanen i övrigt. 

 

4:2:2 Syfte 

Musik är något djupt rotat i oss människor, och har stor koppling till identitetsutvecklingen. 

Den kan skapa gemenskap. Alla människor är och blir inte musiker, men alla har ett för-

hållande mer eller mindre till musik på något sätt. Musik har ett stort inflytande på ungdomar. 

Kanske är den personliga tillgången till musik och identitetsutvecklingen helt enkelt en 

mänsklig rättighet. Sverige har ratificerat FN´s barnkonvention, vilken ska införlivas på olika 

sätt i nationell lagstiftning, i t ex läroplanen. I skrivande stund (april-maj 2015) väntas ett 

förslag inom kort på att göra lag av konventionen om barns rättigheter.  

Artikel 31 handlar om barns rätt till kultur, och i barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 

17 och nr 21 (Barnombudsmannen, 2013), kan man läsa att ”det är genom kulturellt och 

konstnärligt liv som barn och deras intressegemenskaper uttrycker sin specifika identitet och 

den mening de tillmäter livet samt bygger sin världsåskådning som representerar deras möte 

med externa krafter som påverkar deras liv”(s.7). Detta ska bland annat utformas i skolan. För 

att uppnå artikel 28 och 29 så skriver kommittén att: 
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utbildning måste inriktas på att utveckla barnets personlighet, anlag samt psykiska och 

fysiska förmågor till deras fulla potential. Att rättigheterna enligt artikel 31 förverkligas är 

nödvändigt för att rättigheten som föreskrivs i artikel 29 ska åtnjutas. För att barn ska kunna 

uppnå sin fulla potential behöver de möjlighet både till kulturell och konstnärlig utveckling 

(ibid, 2013, s.10) 

Inledande stycke i kursplanen samt syfte talar om musikens roll och betydelse, och vad 

undervisningen i musik ska erbjuda eleverna. Kursplanerna i Lgr11 syftar på ämnenas 

egenvärde. Men, i syftet kan man även utkristallisera musikens betydelse för till exempel 

identitetsutveckling. Det är allmänt känt och vedertaget att musik har stor betydelse för 

inlärning inom andra områden, och i kapitel 2.2 Lgr11 finns också ett mål att eleven ska 

kunna använda uttrycksmedel, t ex musik, som en nödvändighet för varje individ och som en 

grund för fortsatt utbildning. I riktlinjerna till lärare framhäver läroplanen vikten av att arbeta 

ämnesövergripande. Men, bortsett från musikens synergieffekter, eller snarare med dessa i 

bakhuvudet, så fokuserar syftet på musikens egenvärde. 

Syftestexten i kursplanen, dvs ämnets långsiktiga mål att utveckla hos eleven, uttryckta i 

förmågor, är kärnan i kursplanen, dvs vad musikundervisning  ska syfta till, och vad dess 

uppdrag i skolan är. Syftet inleds med denna text: ”Undervisningen i ämnet musik ska syfta 

till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, 

både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik”(Skolverket, 2011, s.100). 

Skolverket utvecklar denna syftestext i kommentarmaterialet, genom att trycka på den 

demokratiska rättighet det innebär att utveckla sig inom musik. 

Det är kunskaper som kan bidra till delaktighet och gemenskap. Samtidigt är det också 

kunskaper som kan öka förståelsen för hur musik kan skapa känslor av grupptillhörighet, 

men också utestänga dem som inte är invigda. Kursplanen bygger således på en tanke om att 

det är en medborgerlig rättighet att utveckla den musikaliska förmåga som gör det möjligt att 

delta i olika musikaliska sammanhang. Detta är inte minst betydelsefullt för att kunna delta i 

ett kulturliv där musik är en central del (Skolverket, 2011, s.7) 
 

 

Musikundervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla och ”tillägna sig musik som 

uttrycksform och kommunikationsmedel”. Begreppen uttrycksform och kommunikations-

medel används i kursplanen för att understryka att huvudsyftet med att utveckla kunskaper i 

musik är att eleven ska kunna uttrycka sig och kommunicera genom musiken. För att kunna 

göra detta krävs förstås att man även utvecklar hantverksmässiga kunskaper som att spela och 

sjunga, samt symboler och former för detta. Men, huvudsyftet, eller huvudmålet, är dock att 

kunna uttrycka sig och kommunicera. Syftet vidareutvecklar målet om att kunna uttrycka sig 

och kommunicera genom att skriva att undervisningen ska utveckla elevens lyhördhet, tilltro 

till sin förmåga samt kreativitet.  

Sammanfattningsvis fastslår syftet elevers rätt att utvecklas inom musik, med det yttersta 

målet att kunna uttrycka sig och kommunicera genom musik. En fråga att ställa är i vilken 

grad dessa syften styr musikundervisning, men det får vi återkomma till senare. 
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4:2:3 Centralt innehåll 

Enligt skolverkets (2011c) är det centrala innehållet ett ”obligatoriskt innehåll som ska be-

handlas i undervisningen”. Det centrala innehållet ska helt enkelt ringa in centrala delar i 

ämnet. Mycket stoff är detsamma i alla stadier, men det finns en progression i stoffet. 

Skolverket skriver så här: 

Tanken bakom den övergripande progressionen i innehållet bygger på att ett framgångsrikt 

lärande i musik kräver kontinuerlig repetition och övning, speciellt när det gäller att tillägna 

sig hantverksmässig kunskap. Musik är en verksamhet där lärandet inte kan forceras eller 

organiseras i form av att vissa områden ”betas av” för att därefter inte återkomma. Därför 

introduceras stora delar av det centrala innehållet redan i årskurserna 1–3. Det handlar alltså 

inte om en linjär progression i innehållet, utan snarare om att successivt öka svårighets-

graden i det material som används vid musicerandet (ibid, 2011c, s.10). 

En frågeställning som funnits är om lärare (verkligen) måste behandla allt centralt innehåll? 

Är det någon som kollar ifall man gjort allt centralt innehåll? Vad betyder det i praktiken att 

det centrala innehållet är obligatoriskt, och ska behandlas? Många menar att delar av det 

centrala innehållet inte återfinns i kunskapskraven, varpå vissa delar av undervisningen ska 

behandla sådant som inte senare ska bedömas. I centralt innehåll för musik finns t ex 

”nationalsången och några av de vanligaste psalmerna” (Skolverket, 2011, s.101), medan 

detta stoff inte finns med i kunskapskraven. Skolverket svarar i sin frågespalt på hemsidan så 

här: 

Vad händer om en elev missat något centralt innehåll som särskilt omnämns i 

kunskapskraven? 

Kunskapskraven är inte kopplade till särskilda arbetsområden och de olika delarna i det 

centrala innehållet nämns oftast inte på detaljnivå i kunskapskraven. På så sätt är det alltså 

ofta möjligt att uppfylla kunskapskraven även om det saknas bedömningsunderlag i någon 

eller några delar av det centrala innehållet. 

Sammanfattningsvis är det centrala innehållet obligatoriskt att behandlas inom avsett stadium, 

men det har ingen direkt påverkan på betyget
1
. Man kan också uttrycka det som att stoffet är 

obligatoriskt men inte kunskapen i det specifika stoffet, genom att kunskapskraven är mer 

övergripande skrivna. Man kan också uttrycka det som att stoffet är obligatoriskt, men det får 

inga följder om man inte genomför ett visst stoff. Det är förstås svårt att synkronisera lärares 

skyldighet att lära ut (centralt innehåll) med elevens skyldighet att lära in (kunskapskraven) så 

att denna dubbla konstruktion samstämmer i exakthet. Detta är ytterligare ett exempel på den 

spännande konstruktionen av både målstyrning och regelstyrning i samma kursplan, vilket är 

nytt i Lgr11. 

 

                                                           
1
 Givetvis finns det en nära relation mellan det centrala innehållet och kunskapskraven, genom att båda utgår 

från de förmågor som ska utvecklas. Dock råder en gränslinje mellan vad som är obligatoriskt att undervisa 
inom och vad som obligatoriskt att bedöma gentemot. 



64 
 

4:2:4 Kunskapskrav 

Kunskapskraven ”grundar sig på förmågorna som beskrivs i de långsiktiga målen samt på det 

centrala innehållet” (Skolverket, 2011c). Skolverket skriver vidare i kommentarmaterialet att: 

Kunskapsformer och helhetssyn 

Kunskapskraven är konstruerade utifrån den kunskapssyn som finns i läroplanen. Där 

beskrivs att kunskap kommer till uttryck i olika former, så kallade kunskapsformer, som 

förutsätter och samspelar med varandra. Dessa kunskapsformer kan till exempel vara att 

kunna analysera eller framställa något. Enligt läroplanen måste skolans arbete inriktas på att 

ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där de olika formerna balanseras 

och blir till en helhet. Detta innebär att en specifik kunskapsform inte kan kopplas samman 

med ett visst betygssteg. Att en elev behärskar fakta i form av minneskunskap är med andra 

ord inte enbart knutet till betyget E. På samma sätt leder en elevs förståelse och 

analysförmåga inte automatiskt till betygen C eller A. Av den anledningen finns de 

kunskapsformer som beskrivs i ämnets långsiktiga mål uttryckta på alla betygsnivåer (ibid, 

2011c, s.18). 

Skolverket trycker på att olika kunskapsformer har parallella spår, istället för att ligga på ett 

progressivt spår. Kunskapsformerna är de olika förmågorna, som återkommer i olika ordalag i 

kunskapskraven. T ex förmågan ”spela”, återkommer i kunskapskravet som t ex ”eleven kan 

även spela….av en enkel…”. Över dessa olika kunskapsformer finns progressionen inom de s 

k värdeorden. Värdeorden fetmarkeras i kunskapskraven, och anger vilken resultatstandard 

som krävs. Kunskapskraven anger med andra ord en kunskap och ett krav på resultat för olika 

betyg, dvs en nivå på förmågan. 

Skolverket trycker tydligt på att kunskapsområden (förmågor) inte ska ses progressivt. Detta 

ska ses mot bakgrund av en tidigare tro från förra läroplanen, då många tolkade de fyra f-en 

som en progressiv skala. Dvs att fakta – förståelse –färdighet – förtrogenhet var en kunskaps-

stegring. Nivå 1 är att kunna fakta, nivå 2 att förstå, nivå 3 att kunna/ utföra, nivå 4 att 

dessutom ha en förtrogenhet med kunskapen. Man skulle kunna tolka detta som att 1) jag vet 

hur man räknar ut hur man tar ett C-dur, 2) jag förstår att ett ackord är en samklang 3) jag kan 

också utöva detta genom att hitta och ta ackordet rent motoriskt, och till sist 4) jag kan spela 

och nyansera, omvandla och använda ackordet = jag är förtrogen.  

Utredningen (SOU 1992:94) som låg till grund för Lpo94 beskrev de fyra f-en med ordet 

kunskapsformer. Senare poängterade Myndigheten för skolutveckling (2007) att man inte ska 

tolka de fyra f-en som en progression, och presenterade i en matris en kombination 

tillsammans med de fyra m-en, dvs musicerande – musiklyssnande – musikkunnande – 

musikskapande. Ett moment kunde innefatta många av dessa 16 rutor i olika omfattning. 

Kunskapsområdena gick både horisontellt och vertikalt, och progressionen i utförandet hade 

ytterligare en dimension, vilket för att matrisen blev tredimensionell. 



65 
 

 
Figur 12 Kunskapsmatris i musik. 

 

Den tredimensionella matrisen ersattes med en tvådimensionell, där den nya matrisen har 

kunskapsområden på ena ledden och progressionen på andra ledden. Vi har ersatt fyra f och 

fyra m med tre förmågor, för att beskriva kunskapsformer och/eller kunskapsområden. Dock 

kompliceras den tydliga linjen i Lgr11 genom att kunskapsområdena benämns olika i syftet 

och i det centrala innehållet, vilket jag utvecklar under punkt 4:2:6. 

 

Figur 13 Matris över kunskapskraven. 
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De nya kunskapskraven är inte renodlade rakt av enligt principen att kunskapsområdet/ 

förmågan går vågrätt genom alla betygssteg, och att värdeorden anger progressionen. Det 

första kunskapskravet innehåller tre delar, - sång, spel och tajming. Kunskapsområdet tajming 

beskrivs så här för de olika betygsstegen: 

E - ”Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming” 

C - ”Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god med 

tajming och med relativt passande karaktär” 

A - ”Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god med tajming och 

med passande karaktär” 

Här framgår att tajmingen beskrivs med olika värdeord för olika betygsnivåer. Värdeorden för 

t ex kunskapsområdet spela säger att kunskapskraven att eleven: 

E - kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt bidra till 

ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.  

C - kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverks-stämma 

samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.  

A - kan spela en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt ackompanjera på 

ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.  

Även för sångdelen finns en progression, genom att eleven i någon mån resp relativt säkert 

resp med säkerhet följer rytm och tonhöjd. Vad är skillnaden mellan att sjunga rytmiskt resp 

att sjunga med tajming? Att sjunga rytmiskt resp sjunga med tajming kan sägas vara ungefär 

samma sak. Att sjunga rytmiskt ligger dock på den progressiva horisontella ledden, dvs 

rytmiskt är ett värdeord som anger en nivå. Att sjunga med tajming ligger på den vertikala 

ledden, dvs tajming anger ett kunskapsområde. Detta innebär att tajmingen dels är ett eget 

kunskapsområde, dels en progression av ett kunskapsområde. Samma analys kan också 

kopplas mot spelaområdet, genom att ökat flyt på spelet tangerar området för ökad tajming. 

Man kan också ifrågasätta tajmingen som ett kunskapsområde genom att tajmingen förutsätter 

sång eller spel. Man kan inte visa höga resultat i tajming, utan att visa att man kan spela eller 

sjunga. Däremot kan man spela och sjunga utan att visa tajming, men man kan troligen inte 

visa högsta resultat på spela och sjunga utan att tajming finns med. Jag ifrågasätter huruvida 

tajming är ett eget kunskapsområde, eller huruvida det är en kvalitétsaspekt, dvs en 

progression, ett värdeord.  

Skolverket är inte heller konsekventa och tydliga i sin beskrivning av kunskapsområden. 

Nedan framgår i kommentarmaterialet (fetmarkerat) att kravet på spelet i senare årskurser 

kräver alltmer tajming, vilket visar att man ser tajming som en progression i sång och spel. 

Tajming är både ett kunskapsområde och ett steg i progressionen, vilket gör att tajming som 

kunskapsområde inte är lätt att hantera i praktiken, vilket vi ska återkomma till.  

Förmågan att 

– spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer 

Här ligger progressionen i att eleven deltar i gemensam sång och följer rytm och tonhöjd 

med allt större säkerhet. Under de tidigare årskurserna krävs att eleven spelar allt större delar 

av enkla anpassade instrumentala stämmor. I senare årskurser övergår kravet i att eleven 

spelar enkla instrumentala stämmor i sin helhet, med ökad grad av tajmning. Från de 
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tidigare till de senare årskurserna ställs allt högre krav på att eleven kan använda ackord på 

ett ackordinstrument och successivt bli allt skickligare i att byta ackord med flyt. I senare 

årskurser på de högre betygsnivåerna krävs att eleven i allt högre grad anpassar sin stämma 

till helheten. 

Det ligger också en progression i att eleven sjunger eller spelar på något instrument med allt 

större tajmning och passande karaktär i de tidigare årskurserna. I de senare årskurserna 

ökar kravet på en allt mer funktionell teknik och passande karaktär, och efterhand även med 

ett personligt uttryck (Skolverket, 2011c, s.18) 

 

4:2:5 Lärares uppfattning om kursplanens styrning  

När lärarna i enkäten fick vikta hur mycket de tre delarna i kursplanen styr deras arbete, blev 

svaret ganska jämnt fördelat. Kunskapskraven anses dock styra mest, följt av det centrala 

 

innehållet, och sist ämnets syfte, men skill-

naden är liten. Ingen lärare ansåg i fritext-

rutan att skolledning och/eller skolverket har 

annan uppfattning än dem om styrningen, 

vilket innebär att deras uppfattning att kurs-

planen ska tolkas som att alla tre delarna ska 

tillmätas ungefär samma grad av styrning för 

musikundervisningen även är den allmänt 

uppfattade normen.  

Figur 14 Kursplanens viktning. 

 

4:2:6 Kursplanen indelad in i tre kunskapsområden  

Musicera, lyssna och skapa utgör ämnets kärna, inklusive teorier om och reflektioner över 

musik (Skolverket, 2011). Man kan också dela in kursplanen i tre kunskapsområden, från 

syfte till kunskapskrav, för att lättare kunna se kopplingen genom hela kursplanen. Jag 

presenterar indelningen nedan dels för att analysera över kursplanen, och dels för att den 

fortsatta undersökningen är indelad i dessa tre kunskapsområden. 

Syftesdelen behandlar (efter inledningen) tre områden, tre stycken, som handlar om: 

1. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och 

kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och 

symboler i olika musikaliska former och sammanhang. 
 

2. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör 

det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. 

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att 

sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. 
 

3. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska 

erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper 

om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras. 

Kunskapskrav Centralt
innehåll

Syfte



68 
 

Syftesdelen avslutas/sammanfattas genom tre förmågor att utveckla: 

1. spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 

2. skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 

3. analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang. 

Det centrala innehållet (åk4-6) har dessa tre rubriker, och detta stoff: 
 

1. Musicerande och musikskapande 
Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. 

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller. 

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner. 

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar. 

Musikframföranden. 
 

2. Musikens verktyg 
Röst-och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar. 

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd. 

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap. 

Ackord-och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi-och rytmspel eller för ackompanjemang. 

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att 

komponera musik i olika genrer 

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar. 

Digitala verktyg för ljud-och musikskapande. 
 

3. Musikens sammanhang och funktioner 
Ljudets och musikens fysiska, tanke-och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik 

används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang. 

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt 

upplevelser av musik. 

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela. 

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent-och slagverksinstrument. 

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag. 

 

Kunskapskraven kan också delas in i tre delar (Ex: åk 6, nivå E): 
 

1. Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan 

även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt bidra till 

ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar 

eleven på något instrument i viss mån med tajming.  
 

2. Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av 

röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former 

och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition. 
 

3. Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka 

sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik 

kan påverka människor. Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på 

musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel 

på instrument från olika instrumentgrupper. 

Syftestext, förmågor och kunskapskrav går att följa ganska rakt av, dvs den syftestext som 

står i första stycket passar med den första förmågan, och dessa passar i sin tur ihop med det 

första kunskapskravet. Det centrala innehållet, framför allt den första och andra delen, går till 

viss del ihop med varandra. 

Om jag dock jämför med andra ämnens kursplan, så är kopplingen mellan delarna i kurs-

planen inte alls lika stark, och det finns ingen direkt avsikt att det ska hänga ihop på detta sätt, 

men i musik passar det bra att dela in i tre huvudområden. 
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Jag har valt att dela in kursplanen, och döpa kunskapsområdena till: 
1. Sjunga och spela 

2. Skapa och uttrycka 

3. Samtala och analysera 
 

Vad gäller kunskapskraven i åk 6 så delas områdena i sin tur in i fler delar, i denna uppsats 

döpt så här: 
1. Sjunga och spela  1:1 Sjunga 1:2 Spela       1:3 Tajming 

2. Skapa och uttrycka  2:1 Skapa 

3. Samtala och analysera 3:1 Resonemang 3:2 Musikupplevelse 3:3 Karaktärsdrag 
 

Denna uppdelning ligger till grund för kommande presentation av planering och bedömning 

inom olika kunskapsområden. Denna uppdelning visar också på att det finns flera sätt att 

beskriva kunskapsområden, jmf det tidigare resonemanget om fyra f och fyra m. 

 

4:2:7 Sammanfattning  

 Skolverket uttrycker sig ”kursplanen och kunskapskraven”, vilket tyder på att det finns 

en gränslinje i kursplanen. Jag tolkar detta som att syfte, förmågor och central innehåll 

kopplas till undervisningen, och att kunskapskraven kopplas till betygen.  

 Syftet fastslår det demokratiska perspektivet av musikundervisning, dvs rätten att 

utvecklas, uttrycka sig och kommunicera med musik.  

 Centralt innehåll är obligatoriskt att behandla, men det finns ingen heltäckande 

koppling till kunskapskraven, vilket gör att allt centralt innehåll inte direkt betygsätts. 

Detta gör att det centrala innehållet är obligatoriskt för läraren/ undervisningen, men 

inte för eleven/ betyget. 

 Tajming är dels ett eget kunskapsområde med en egen progression genom olika värde-

ord, dels nära tangerat av att sjunga rytmiskt och spela med flyt, vilket beskriver en 

progression genom olika värdeord för kunskapsområdena sång och spel. Skolverket 

använder också både ordet tajming och flyt i samma beskrivning av succesivt högre 

krav ju äldre eleven blir. Den kvalitativa texttolkningen visar att tajming som 

kunskapsområde ska ifrågasättas. 

 Lärare anser att de tre delarna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav styr deras 

arbete i ungefär lika stor omfattning. De uppfattar även att skolledning och skolverk 

har samma uppfattning. 

 

 

4:3 Planering av undervisning 

Den tredje delen av resultatkapitlet kommer att behandla frågor om lärares planering som 

samplanering av undervisningen, prioritering av innehåll och tid samt upplägg för hela 

perioden åk 4-6. 
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4:3:1 Pedagogiska planeringar 

 

Figur 15 Förekomst av pedagogiska planeringar. 

Bara fem av de svarande lärarna (29%) gav ett klart ja på frågan om de förra läsåret hade en 

pedagogisk planering (skriven och kommunicerad) för undervisning och bedömning. Det är 

något fler lärare som svarar att de har en pedagogisk planering i viss utsträckning resp ett rent 

nej, än de som svarade på de två ja-alternativen. Adderat att de två lärarna som inte svarade på 

denna fråga kanske inte ens var säker på vad frågan gäller, kan jag konstatera att det inte är 

allmänt förekommande att musiklärare jobbar med en pedagogisk planering, dokumenterad 

och kommunicerad. Två av kommentarerna får visa på spännvidden, genom att en lärare skrev 

om pedagogiska planeringar ”Absolut ett måste och dessutom underlättar det arbetet vid 

omdömen & betygssättning”, medan en annan skrev ”Har inte haft varken kunskap om hur 

eller tid att göra någon sådan.” 

41,2% av lärarna anger att de/ skolan 

inte har rutiner/ modeller för att jobba 

med pedagogisk planering. Bara 

35,3% anger att de har en modell/ 

rutin för pedagogisk planering på 

skolan. 

Några lärare beskriver i positiva orda-

lag hur arbetslaget tillsammans jobbat 

fram en struktur för pedagogisk 

planering, och ett innehåll i under-

visning. En pedagogisk planeringer 

ger ”en större tydlighet både för mig, 

elever och vårdnadshavare”, som en 
Figur 16 Förekomst av rutiner för planering.

lärare skriver. En annan säger att hen utgår från det centrala innehåller och försöker ha 

omväxling som ledstjärna. Några lärare skriver på denna fråga om pedagogisk planering och 
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dess utveckling mellan 2011-14 om de utmaningar och problem de står inför, till exempel att 

”vi skriver en massa fina papper men dom funkar inte i praktiken för det är väldigt få 

aktiviteter som fungerar tillfredsställande med 20 nybörjare i ett rum”. En annan lärare 

uttrycker att klasserna blivit större, en tredje att musiksalarna på de flesta 1-6-skolor inte är 

värd namnet och att ”musiken har fått en mer och mer underordnad roll i skolan”. 

Figur 17 visar i vilken grad lärare samarbetar med andra lärare kring musikundervisningen 

kring övergripande saker som pedagogisk planering, underlag för bedömning, utvärdering och 

utveckling, osv. Bara 3 av 19 lärare (15,8%) anger att de har ett gemensamt strukturerat 

samarbete musiklärare emellan i frågor om t ex pedagogisk planering och bedömning. 

 

Figur 17 Samverkan kring pedagogisk planering. 

 En lärare som svarat på alternativet ”Nej, det finns för visso andra lärare på skolan…” säger i 

kommentaren ”Ett stort tyvärr”. En lärare som svarat ”Nej, i princip ingenting” uppger och 

poängterar att “Däremot är jag en stark förespråkare för ämnesintegration. Som musiklärare är 

jag väldigt delaktig i större projekt där eleverna får arbeta ämnesövergripande för att visa att 

det finns inslag av musik i andra ämnen och vice versa. Syftet handlar om att visa dem en röd 

tråd i skolan, att alla ämnen går hand i hand.” 

Viktigt att poängtera är att lärare inte måste ha en så kallad pedagogisk planering enligt någon 

given modell. Däremot måste man på något sätt uppfylla de krav som finns i skollagen och 

läroplanens kapitel två, vilket behandlades under rubrik 2:2:1. 

 

4:3:2 Disponering av innehåll 

Nedan visas den sammanlagda planeringen av undervisning över de tre åren med vald årskull, 

dvs den åk 4 som startade hösten 2011 och gick ut åk 6 våren 2014. Musiklärarna i den 

undersökta orten gör gemensamma pedagogiska planeringar för övergripande undervisning 
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och bedömning. Översiktsmatrisen visar vilka arbetsområden lärarna har planerat att jobba 

med under olika perioder i elevens tre år på mellanstadiet. Här visas det huvudsakliga 

innehållet inom de tre årens pedagogiska planeringar, samt vilket utrymme de olika 

kunskapsområdena har fått. 
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Figur 18 Översikt av pedagogiska planeringar. 

Samtliga tre förmågor, inom alla sju områden i kunskapskraven, blev behandlade under 

elevernas mellanstadietid (åtminstone enligt planering). Eleverna borde också ha haft 

möjligheter att uppvärdera samtliga kunskapsområden i åk 6, bortsett från kunskapsområdet 

tajming. Det är dock inte säkert att eleven berört hela kunskapsområdet bara för att det finns i 

planeringen. Det kan vara så att man t ex i åk 5 spelade slagverks- eller basstämmor under 

ensembleperioderna, och bara ackordsinstrument i åk 6, eller bara sång en viss period. På så 

vis kanske eleven bär med sig ett mindre bra uppvisande av slagverkskunskap från åk 5 till ett 

senare betyg i åk 6. Att tajmingen bara fanns med vid en pedagogisk planering förklaras mot 

tidigare nämnt ifrågasättande över huruvida tajming ens kan betraktas som kunskapsområde. 

Ofta kombineras lektioner och perioder, t ex spel/sång/ensemble med resonemang, vilket 

stämmer väl överens med skolverkets beskrivning av att musikundervisningen sker i växel-

verkan mellan musicerande, lyssnande och skapande. Samt att teori och reflektion bidrar till 

att fördjupa erfarenheterna (2011c, s.7). 

Vid en jämförelse av de pedagogiska planeringarns innehåll och det centrala innehållet 

framgår att det centrala innehållet till största delen finns uppräknat i någon av de pedagogiska 

planeringarna. I nedanstående avprickningslista saknas det uppgifter i de pedagogiska 

planeringarna om hörselvården, musik i samverkan med t ex dans och bild, samt ord och 

begrepp om musik. Alla dessa tre moment har sannolikt berörts i någon omfattning även om 
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det inte står uttryckligen i någon av planeringarna, men det ställer frågor om vilken del av 

kursplanen som styr undervisning mest. 

Musicerande och musikskapande 
 Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. 
 Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och 

kompmodeller.   
 Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner. 
 Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel 

ackordföljder och basgångar. 
 Musikframföranden. 

 
Musikens verktyg 

 Röst-och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar. 
 Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd. 
 Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap. 
 Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar. 
 Digitala verktyg för ljud-och musikskapande. 

 
Musikens sammanhang och funktioner 

 Ljudets och musikens fysiska, tanke-och känslomässiga påverkan på människan i olika 
sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella 
sammanhang. 

 Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och 
om intryck samt upplevelser av musik. 

 Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela. 
 Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent-och slagverksinstrument. 
 Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska 

karaktärsdrag. 
  
Mycket var nytt inför hösten 2011, och detta upplägg av pedagogiska planeringar var det allra 

första i relation till Lgr11. Pedagogiska planeringar och disponering av tid och innehåll har 

därefter ständigt förnyats och utvecklats inom det lärarkollegium som studien avser. Två år 

senare (ht 13) hade lärarna i undersökningen också en uppdaterad överblick på pedagogiska 

planeringar samlat för mellanstadiets musikundervisning. Förändringar i både disposition av 

arbetsområden, och även själva innehållet i den pedagogiska planeringen, har skett utifrån 

utvärdering och utvecklingsarbete i arbetslaget, men inga förändringar i de riktigt stora 

penseldragen som förändrar bilden radikalt vad gäller prioritering och planering av innehåll. 

Sammanfattningsvis visar översiktsmatrisen att det aktiva utövandet av musik, dvs spela-

sjunga-(skapa) ligger i centrum av musikundervisningen. Det framgår att undervisningen 

(enligt den pedagogiska planeringen) behandlar alla områden i kursplanen vad gäller 

kunskapskrav, men inte riktigt allt centralt innehåll, och att eleverna borde ha goda förut-

sättningar att träna sina förmågor, och visa dem inför bedömningar. 

Lärarna i länet, inklusive undersökningskommunen, har i enkäten uppskattat att de fördelar 

den totala undervisningstiden i musik på mellanstadiet enligt figur 19. Det är tydligt att de 

blåa fälten med spela-sjunga-tajming tar den mesta tiden (57,2%), medan de gröna fälten 

inom analysera-samtala bara tar drygt hälften så mycket tid (31,1%). Även skapandet får ett 

förhållandevis litet utrymme.  
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Figur 19 Fördelning av tid på olika kunskapsområden. 

Denna uppskattning stämmer väl överens med den översikt som de pedagogiska planeringarna 

visar, bortsett från ett område. Tajmingen anses få ett relativt stort utrymme jämfört med vad 

de pedagogiska planeringarna visar. Det är tänkbart att lärare också ser tajmingen som en del 

inom området spela-sjunga, dvs inte som ett eget område, utan som en integrerad del i spela-

sjunga . Det kan förstås också vara så att undersökningskommunens lärare skiljer sig från 

övriga länet på just denna fråga, men det är troligare att det handlar om det förstnämnda, 

vilket vi ska återkomma till i diskussionen. 

 

4:3:3 Elevens möjligheter att visa aktuell kunskapsnivå i åk 6 

Cirkeldiagrammet visar att lite fler än hälften av lärarna säger att eleverna inte fått chansen att 

visa upp alla områden i kunskapskraven i årskurs 6. Endast 6,7% säger ett klart ja. 

 

Figur 20 Elevens möjligheter att visa alla områden i kunskapskraven i åk 6. 

Kommentarer från musiklärarna är bland annat att ”det är för lite tid med 40 min/vecka för att 

alla elever ska hinna med allt de ska kunna i läroplan”, ”vissa områden tycker jag är oviktiga 

och hinner helt enkelt inte med dem”, samt ”här måste jag skriva att det finns brister p g a 

tidsbristen”. Det är tydligt att lärare inte tycker sig hinna med alla förmågeområden, alla 

kunskapsområden, under årskurs 6. 
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Figur 21 Möjlighet att visa kunskap. 

Cirkeldiagrammet till vänster visar svaret på 

frågan om det finns det möjligheter för elever 

att få nya chanser att visa förmågor/ kunskaps-

krav, ifall man så önskar/frågar. Tre lärare som 

svarat ja, skrev så här: ”Ja, självklart. För mig 

får eleverna alltid chans att visa förmågor och 

kunskapskrav.  

De behöver inte be om det, jag ser och skapar

rimliga utmaningar för dem”, svarar en lärare. ”Jag har en ´öppen lektion´ varje termin där 

eleven har chans att ta med ett instrument och spela upp, spela upp egna kompositioner etc. 

Om de inte vill spela för alla hittar vi tid där de får spela upp för mig”, säger en annan. Den 

tredje skriver ”Det är en process, därför planerar jag in möjlighet för att eleverna ska kunna få 

en ny chans att visa sina förmågor. Även om de inte frågar.”  

Tre lärare som svarat ibland motiverar så här: ”Det är om jag stannar kvar en stund innan den 

egna lunchen”, ”har aldrig hänt, men om det fanns så skulle det absolut funka i mån av tid”, 

och ”har inte varit med om det, men kan tänka mig att om en elev skulle be om den möjlig-

heten skulle jag försöka ordna det på något sätt.”   

 

4:3:4 Sammanfattning  

 Tre av tio musiklärare hade en skriven och kommunicerad pedagogisk planering. Bara 

35% uppger att skolan har en rutin för arbetet med pedagogisk planering. Några 

uppger att det är en tillgång och ett måste att ha en sådan, andra säger att de varken har 

tid eller kunskap att göra en pedagogisk planering. 

 15% av lärarna i undersökningen uppger att de har ett gemensamt strukturerat 

samarbete musiklärare emellan. Lika många anger att de aldrig har något samarbete 

inom ämnet. 

 En översikt över pedagogiska planeringar i undersökningskommunen för tre läsår 

visar att alla kunskapsområden och nästan allt centralt innehåll behandlades. Alla 

områden förutom tajmingen återkom flera gånger under de tre åren och fanns 

inplanerade i åk 6. Enkäten visar dock att mer än hälften av eleverna inte fått chansen 

att visa alla områden i kunskapskraven i åk 6. Tre av åtta lärare uppger att elever har 

chansen att visa kunskaper om de frågar efter det, medan hälften svarar att de ibland 

har den möjligheten. 

 Spela och sjunga var mest prioriterat i undersökningskommunen, vilket också stämmer 

överens med den skattning som länets lärare gjorde. Cirka hälften av 

undervisningstiden ägnas åt spel och sång. 
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4:4 Bedömning  

Inom den fjärde och sista delen av resultatkapitlet presenteras hur värdeorden tolkas, hur 

reglerna för betygsättning tillämpas, och hur det skriftliga omdömet korrelerat med betyget. 

Vi ska också ta upp frågan om likvärdighet och sambedömning, samt slutligen visa på vilken 

måluppfyllelse de olika kunskapsområdena har. 

 

4:4:1 Resultatstandard för ”spelaområdet” i kunskapskraven 

Nedan följer ett exempel, där musiklärarkollegiet i undersökningskommunen gemensamt har 

tolkat andra delen av det första kunskapskravet, och lagt en gemensam nivå som stöd för 

bedömningen: 

Eleven kan även spela ……(delar)…. av en enkel anpassad melodi-, bas- och 

slagsverksstämma. 

Melodi Eleven kan (efter noter, eller på gehör) spela valfri melodi, t ex i nivå med Spanien, 

Gubben Noa, eller ett riff. Antingen via noter eller på gehör. Inte helt perfekt, men 

melodin ska ”kännas igen”. 

Bas Eleven kan spela tre (grund)toner på bas och kan bidra i kompet av en låt. 

Inte perfekt rakt av, men huvudsakligen rätt. 

Slgv Eleven kan spela ”bom-cha”-kompet på trumset. Dvs bastr +  hihat och virvel samtidigt 

Det behöver inte vara perfekt (utan någon baktakt eller tempoändring) men 

huvudsakligen rätt. 
 

C-nivå =   

Melodi Eleven spelar en enkel melodi med flyt. 

Bas Eleven kan spela minst tre (grund)toner på bas följa pulsen och byter toner på rätt ställe 

med flyt. 

Slgv Eleven kan spela ett ”ulla-bella” komp. Dvs åttondelskomp / enkelt popkomp 

 

A-Nivå = 

Melodi Spela en mer utvecklad melodi med flyt.  

Bas Eleven kan spela minst tre(grund)toner på bas, följa pulsen, rytmisera samt byta toner 

på rätt plats med flyt. 

Slgv Eleven ska spela som C nivå men kunna lägga till lätta ”fill ins” 

 

Samt …(bidra till ackompanjemang) …(ackompanjera på C-nivå)… på ett 

ackordsinstrument med …(några ackord)…. 
 

Ackord  Eleven kan spela tre ackord på ackordinstrument och kan bidra i kompet av en låt. Alla 

ackordsslag behöver inte komma perfekt på ettan, och man kan missa något ackord 

någon enstaka gång. 
 

C-nivå =  Byta på rätt plats, i princip helt OK.  

A-Nivå =  ..som C, + att lite mer avancerat, te x plock eller umpa-komp. Lite flyt i spelet. 

 

Avsikten med en konkretisering enligt exemplet ovan är att skapa likvärdighet, att få en 

kollegial samsyn på bedömning och resultatstandard. Utifrån denna lokala bedömningsnivå 
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fick musiklärarna i länet, inklusive lärare i undersökningskommunen, ta ställning till denna 

fråga: 

Vilken av följande beskrivningar/ påståenden (de fyra alternativen i tabellen) stämmer bäst 

överens med din betygsättning i årskurs 6 inom kunskapsområdet ”spela”?  

-Eleven kan spela tre ackord på piano eller gitarr och kan bidra i kompet av en låt. Alla ackordsslag 

behöver inte komma perfekt på ettan, och man kan missa något ackord någon enstaka gång.  

-Eleven kan spela tre grundtoner på bas och kan bidra i kompet av en låt. Inte perfekt rakt av, men 

huvudsakligen rätt.  

-Eleven kan spela ”bom-cha”-kompet på trumset. ( Dvs bastr +  hihat och virvel samtidigt)  Det 

behöver inte vara perfekt (utan någon baktakt eller tempoändring) men huvudsakligen rätt.  

Svaren fördelade sig så här: 

 

Figur 22 Resultatstandard för betyget E inom kunskapsområdet spela. 

 

5 av 18 (27,8%) svarade att denna text ska uppfyllas i sin helhet för att betyget E ska uppnås 

inom denna del av kunskapskraven. Ytterligare 50% svarade att eleven ska kunna denna 

konkretiserade nivå, men att alla delar inte behöver uppfyllas med hänvisning till att en 

starkare sida kan uppväga en svagare. 4 av 18 (22,2%) uppgav att det räcker att närvara och 

vara aktivt för att uppnå betyget E. En av lärarna uppgav att ”För mig behöver de inte uppvisa 

alla förmågor och kunskapskrav, utan det räcker med vissa. Som lärare bedömer jag det vi har 

arbetat med den terminen och om inte alla elever har spelat trummor i ensembleform är det ju 

orimligt att jag ska ha med just det momentet i en bedömning.”  

 

4:4:2 Tolkning och tillämpning av regelverket för betygsättning    

Nästa fråga var; Hur tillämpar du betygsättningen vad gäller att alla kunskapsområden måste 

vara uppfyllda för att man ska få en viss nivå, och att övervägande del måste vara uppfyllda 

för att nå mellannivån? 
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Figur 23 Hantering av betygsregeln att alla delar ska vara uppfyllda för ett visst betyg. 

Svaret från majoriteten (62,5%)är att utgångspunkten är att alla delar ska vara uppfyllda för en 

viss betygsnivå, men att den regeln inte behöver användas slaviskt. Man anses kunna göra en 

sammanvägd bedömning. Det var bara en lärare som svarade att regeln ska följas 

kompromisslöst. Två lärarkommentarer som belyser resultatet säger att regeln gäller i 98% av 

fallen, men ibland måste man sammanväga resultat och inte se till hela uppfyllnaden,  medan 

en annan säger ”Jag vill egentligen svara att jag är kompromisslös men sådan person är jag 

inte. För mig handlar det om att hellre fria än fälla om det är någon liten del i elevens 

bedömning gentemot kunskapskraven som verkligen ligger i en gråzon.” 

Nedan visas en jämförelse mellan det skriftliga omdömet (uppdaterat i samband med att 

betyget sattes) och betyget. Diagrammet visar i vilken grad regeln att alla fält måste vara 

uppfylla för att man ska kunna få nästa betygsnivå, samt regeln att en övervägande del måste 

vara uppfylla för att man ska kunna få mellannivån av betyg. 

 

Figur 24 Jämförelse mellan skriftligt omdöme och betyg. 
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Figur 24 visar att lärarna på de olika skolorna har gett högre betyg än vad ”betyget” i matrisen 

i det skriftliga omdömet skulle bli, som även kan tolkas som en summativ betygsmotivering. 

Denna bedömning kallar jag hädanefter för bedömningsbetyg. 30% av elever fick ett annat 

betyg än bedömningsbetyget. Det varierar dock på skolnivå från 0 till 64%. En elev fick lägre 

betyg än bedömningsbetyget, medan 37 fick högre betyg än bedömningsbetyget. Av dessa 37 

elever handlade det om 34 elever som fick en bokstav högre betyg, två elever som fick mer än 

så, samt en elev som fick ett E istället för F.  

Totalt deltar fem lärare fördelat på sju skolor, varav en av skolorna (skola B) inte finns med i 

denna tabell. Detta beror på att de skriftliga omdömena inte gjordes våren 2014 av denne 

lärare, och då ger de inaktuell information. I detta diagram finns därmed 128 av 161 elever 

med. 

Eleverna har fått mellan 0,0 och 2,24 betygspoäng högre betyg än vad bedömningsbetyget 

visar. Medelvärdet mellan de sex skolorna är 0,81 betygspoäng. Medelvärdet på elevnivå är 

0,84. Eftersom 2,5 poäng är ett helt betygsteg, så innebär det att betygen i snitt ligger en 

tredjedels steg högre i betygen jämfört med bedömningsbetygen i det skriftliga omdömet. På 

skola D, där skillnaden är störst, är det nästan ett helt steg högre i snitt. På skola C fanns det 

bara en enda avvikelse gällande en elev och ett betygsteg. På skola F ingen skillnad alls 

mellan betyg och bedömningsbetyg. 

Att notera är att jag i denna undersökning tolkat betygsregelverket strikt, dvs att alla områden 

i kunskapskraven ska vara uppnådda för att komma upp till en viss betygsnivå, och att en 

övervägande del ska vara uppfylld för att mellansteget ska kunna uppnås. Det finns exempel 

på elever som har 6 av 7 områden på nivå C och A, medan det sjunde ligger på E. Denna elev 

har fått betyget C, medan den borde få D ifall regelverket tolkas strikt. Detta trots att snittet på 

områdena låg en bit över C. Vi återkommer i diskussionen kring synen på betygsystemet och 

dess praktiska tillämpning. 

Om den genomsnittliga bedömningen i det skriftliga omdömet (dvs medelvärdet av de olika 

kunskapsområdena) jämförs med betyget, får man detta resultat på de olika skolorna: 

 

Figur 25 Jämförelse mellan sammanvägd bedömning i det skriftliga omdömet och betyg. 

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Skola A Skola C Skola D Skola E Skola F Skola G

Diff mellan bedömningsmedel
och betyg



80 
 

Betyget är lägre än bedömningsmedelvärdet i 5 av 6 skolor. Från -0,33 till 0,6, vilket innebär 

att t ex eleverna på skola A hade exakt 0,5 poäng mer i medelvärde på bedömningen, än 

betygsvärdet. Medelvärdet över alla skolor i diagrammet blir 0,33 i differens, eller 0,29 mätt 

på elevnivå, mellan bedömningsmedel och betyg. Det borde också vara så att bedömnings-

medlet är högre än betyget, eftersom det krävs att alla områden i kunskapskraven ska vara 

uppfyllda för att komma upp en nivå, och att en övervägande del ska vara uppfylld för att 

mellannivån ska uppnås. 

Det är tydligt att skola D avviker avsevärt vad gäller jämförelser mellan nivå på kunskaps-

kraven i matrisen på de skriftliga omdömena, och betygsättningen. Eleverna på skola D har 

med andra ord ett bättre betyg i musik, än vad deras matris i det skriftliga omdömet visar. Det 

är alltså en förhållandevis låg samstämmighet mellan de två olika bedömningarna. I detta fall 

handlar det inte om ett kunskapsfel från lärarens sida, eftersom samma lärare ansvarar för två 

andra skolor där samma situation inte finns. Dock ett handhavandefel mot den anvisning som 

förelåg. Svaret finns i den lokala kontexten på skolan, genom de socialt konstruerade 

riktlinjerna för det skriftliga omdömet i årskurs 6.  

Skola C och F har klart högst samstämmighet mellan betyg och bedömningsbetyg. Endast en 

av 52 elever har ett avvikande betyg mot bedömningsbetyget. Båda dessa lärare har upp-

daterat alla sju områden i kunskapskraven på matrisen i det skriftliga omdömet under 

vårterminen i åk 6, vilket skulle kunna förklara den höga samstämmigheten.  

De två lärarna i de övriga fyra skolorna hade uppdaterat majoriteten av områdena under 

vårterminen i åk 6, dvs inom de arbetsområden som man hade jobbat under terminen. 

Resterande bedömningar låg kvar från t ex höstterminen i åk 6 (och i något fall vt i åk 5), då 

man jobbat med aktuella arbetsområden. Detta skulle kunna förklara en lite större diskrepans 

mellan betyg och bedömningsbetyg, dvs att elever bedömts bättre i betyget än vad senaste 

bedömningen i det skriftliga omdömet visar, och att detta inte uppdaterats. Men närmare 

studier styrker inte den tesen. Det handlar snarare om att kompensera starka sidor med 

svagare sidor, dvs vikta. Kanske har man också i dessa fall vägt in sånt som inte direkt syns 

vid en teoretisk oberoende anblick. Diskussionen får ta frågan vidare. 

 

4:4:3 Likvärdighet i bedömningen 

Det spelprov som genomfördes ska ses som en indikation på om det råder likvärdighet i 

kunskap och bedömning. Det kan vara så att en elev inte alls kan spela trummor i slutet av åk 

6 på provet, fast denne uppvisat ett bra spel på trummor i åk 5. Kanske är man inte så bra på 

ackorden i D-dur, medan man skulle kunna spela gitarr bra i F-dur. Allt är möjligt, och läraren 

har den bästa överblicken på förmågorna över lång tid. Men, detta prov ska ses på samma sätt 

som ett nationellt prov, nämligen att det bör finnas en viss samstämmighet mellan prov och 

betyg. 
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Figur 26 Likvärdighet mellan skolor. 

Skillnaden mellan provet (som bara 

behandlar den andra delen i det första 

kunskapskravet) och den bedömning som är 

gjord på det skriftliga omdömet (vid samma 

tidpunkt) under samma kunskapsområde, 

visar denna bild. Värde 0 innebär att 

provpoängen och bedömningspoängen på 

det skriftliga omdömet är identiska på 

samtliga elever. Om värdet är 20 innebär 

det att differensen är maximal, från 

betygsvärde A till F på samtliga elever, 

eller vice versa. Resultatet på tre skolor 

blev drygt 5, vilket innebär att provbetyget 

gav ett E medan bedömningen i det skriftliga omdömet var C. Skillnaden på drygt fem 

enheter är ganska stor, men inte större än att det kan förklaras med att lärare har haft mer tid 

att se sina elever prestera olika moment. T ex var det ganska många elever som inte riktigt 

nådde upp till E-nivå på ett av instrumenten på provet, medan de kanske spelade på nivå C på 

de två övriga. Då blev provbetyget sammantaget 0 poäng, dvs F, eftersom alla delar måste 

uppnå en viss nivå för att nå ett betygsvärde. Det är givet att lärare har betydligt mer tid att 

hinna se elever prestera på alla delmoment, vilket kan höja poängvärdet ganska snabbt och 

enkelt. Resultatet tycker jag var ganska väntat och logiskt. 

Figur 26 visar även att det råder stor likvärdighet mellan skolorna. Skillnaden mellan det 

provresultat som jag fick fram och lärarnas bedömning har stor samstämmighet. Alla tre 

skolor ligger inom ett inbördes spann på 0,81 betygspoäng, vilket ska ses som snudd på 

förvånande stor likvärdighet i bedömning. 

 

4:4:4 Resultat på olika områden i kunskapskraven 

I figur 27 framgår hur eleverna i de sex skolorna har bedömts inom alla sju kunskapsområden, 

dvs områdena i kunskapskraven. Resultatet är hämtad från det skriftliga omdömet, som är 

skrivet i samma månad som betygsättningen i åk 6. Viss variation finns, men rörelsen är 

relativt samstämmig. Första kunskapskravet (sång-spel-tajming) är det starkaste med 15,0 

(betyg C) totalt sett. Sången och tajmingen är en starkare sida än spelandet på det första 

kunskapskravet, på fem skolor. Den sjätte visar motsatt kurva. 

Andra kunskapskravet (skapa) ligger bedömningsmässigt i mitten, medan det tredje kunskaps-

kravet (resonemang – musikupplevelse – karaktärsdrag) har den lägsta måluppfyllelsen. Allra 

lägst, samstämmigt över alla skolor, är den sjätte kolumnen som handlar om musikupplevelse. 

Här var det genomsnittliga värdet 12,5.  
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Figur 27 Bedömning inom olika kunskapsområden på skolnivå. 
  

I figur 28 visas kommunen som helhet, dvs samma sex skolor som i figur 27. 
 

 
Figur 28 Bedömning inom olika kunskapsområden på kommunnivå. 
 

Spela-delen var den som låg lägst inom det första kunskapskravet. Om man kopplar detta mot 

provresultat syns det att ackordspelet är det svåra. Provmomentet att spela gitarr eller piano var 

svårast att uppnå. Sedan är det relativt jämnt mellan rytm och bas-instrument. Även i denna tabell 

nedan avviker skola C genom att eleverna har högsta måluppfyllelsen på ackordsinstrument. 
 

 
Figur 29 Provresultat för spela-området. 
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Ett enkelt komp på trumset och att spela elbas huvudsakligen rätt och med flyt klarade alla 73 

eleverna utom en. Denne hade vissa problem med att följa ackordsföljden med rätt ackord på rätt 

ställe på elbas. Däremot var det 20 elever (27%) som inte uppnådde nivån av att kunna spela tre 

ackord på gitarr eller piano och bidra till kompet. Ofta handlade bedömningen om att det 

saknades lite för mycket sammanhang för att uppnå E. Provbedömningen har utgått från samma 

lokalt överenskomna bedömningsnivå, som tidigare visats. 

 

4:4:5 Sammanfattning  

 Det råder olika uppfattningar om vad som krävs för ett E inom kunskapsområdet spela 

i länet. 

 De flesta lärare anser att utgångspunkten är att alla delar i kunskapskraven ska vara 

uppfyllda för ett visst betyg, men att undantag kan finnas. Dvs en sammanvägd 

bedömning görs. Var tredje lärare i länet gör en sammanvägd bedömning för att få 

fram ett medelvärde, som sedan blir betyget. 

 Jämförelsen mellan det skriftliga omdömet och betyget visar också på ett högre 

betygsvärde, även om det är stora variationer mellan skolorna. Med en strikt tolkning 

av regelverket att alla områden ska vara uppfyllda för nästa betygsnivå, var 

differensen 0,8 meritvärdespoäng för högt betyg på kommunnivå, vilket visar på att en 

viss sammanvägning görs.  

 Skolornas sammanvägda betyg och det spelprov som genomfördes visar en mycket 

stor likvärdighet. Skillnaden mellan provresultat och lärares bedömning motsvarar 

drygt 5 meritvärdespoäng, men skillnaden mellan skolor var liten. Alla skolor låg 

inom ett spann på totalt 0,8 meritvärdespoäng. 

 Sång och tajming är de två kunskapsområden som får högst måluppfyllelse, medan 

kunskapsområdet musikupplevelse följt av resonemang får lägst. 

Måluppfyllelseprofilen mellan de olika kunskapsområdena ser likadan ut för alla sju 

skolor, förutom en skola som avviker i förhållandet mellan sång och spel, men totalt 

sett följer profilresultatet samma kurva. 

 Inom kunskapsområdet spela hade eleverna högst provresultat på trumset och elbas, 

medan ackordsspelet på gitarr eller piano låg motsvarande drygt ett betygsteg lägre. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att föra en diskussion på metanivå över tidigare presenterat resultat 

och grundläggande analys, tidigare forskning från bakgrundstexten, teoretisk ansats samt studiens 

syfte. Avsikten är att presentera huvudresultaten genom att sammanfatta och reflektera över dem 

inom tre övergripande rubriker, varav den första behandlar det övergripande läroplansverket, den 

andra går in på kursplanens tolkning, dess genomförande och bedömning, för att i den tredje 

rubriken behandla perspektivet musikläraren och musikämnet. Till sist följer avslutande 

reflektioner och fortsatt forskning. 

 

5:1 Resultatdiskussion 

Tidigare forskning (Ferm Thorgersen & Zanden, 2015) har visat att det tar lång tid att genom-

föra en läroplansförändring. Ett talesätt är att det tar sju år att genomföra en förändring. Skolan är 

känd för att det tar ännu längre tid, och bland musiklärare har styrningen historiskt sett haft än 

mindre effekt (Skolverket 2005; Sandberg, 1996). Resultat visar dock att vi inom den första 

treårsperioden kan se att Lgr11 har en fått en tydlig effekt på skolan och på musiklärarna. Detta 

är att betrakta som ett paradigmskifte inom svensk utbildningspolitik, vad gäller styreffekt. Såväl 

detta resultat, som Ferm Thorgersen och Zanden (2015) visar tydligt att musiklärarna har en mer 

aktiv relation till läroplanen, och att de styrs i högre grad än tidigare.  

Ett annat tydligt resultat av den tolkande studien är att regeringens ledord ordning och reda, 

tydlighet och krav, samt kunskapsfokus tydligt avspeglar sig i läroplanen. Det tydligaste 

exemplet är det nya ordet kunskapskrav, som så väl fångar in både kunskap och krav i ett och 

samma ord. Likväl som detta ord kunskapskrav med all tydlighet fångar in regeringens syn på 

utbildningen, väcker ordet också frågor om syn på kunskap, lärande och människa.  

 

5:1:1 Konflikter i verket läroplanen 

Resultatet visar tydligt på en mängd konflikter och motsägelser inom det så kallade läroplans-

verket, där hela skolans föreställningsvärld över läroplanen och dess relation till politiken och 

samhället inryms i det vidgade verket läroplanen. Vid studier av läroplanen på ett hermeneutiskt 

ideologikritiskt sätt framträder ett spänningsfält mellan den skrivna och kommunicerade läro-

planen, och läroplansverkets vidgade kontext. Konflikten bottnar i den ideologiska och politiska 

styrningen, där det uppstår en spänning mellan den ideala rationella marknads- och mätnings-

styrda new-public-management-skolan med dess åtgärdsstrategi kring genomförda reformer, och 

den rådande föreställningsvärlden inom skola och samhälle. Diskrepansen ligger mellan å ena 

sidan alla de reformer och åtgärder som tillsammans bildat ett slagkraftigt artilleri för förändring, 

genomfört av en karismatisk ledare, vilket gett ett paradigmskifte genom dess tydliga och snabba 
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påverkan på skolan, å andra sidan utbildningsparadigmets föreställningsvärld och syn på 

kunskap, lärande och människa, vilken inte har förändrats. Detta skapar en konflikt och obalans 

mellan den skrivna och kommunicerade läroplanen och det vidgade verket läroplanen.  

Det svenska utbildningssystemet baserade vid tiden för grundskolans start sin pedagogik mot den 

då rådande huvudsakliga lärandeteorin behaviorismen, vilket gav en läroplan anpassat efter 

rådande kontext. Det socialdemokratiska mottot en skola för alla påverkade sedan under lång tid 

skolans utveckling parallellt med att den kognitiva och senare även sociokulturella lärandeteorin 

fick alltmer inflytande över både läroplanen och läroplansverket, för att sedan påverkas av 

samhällstrenden med decentralisering och ökad mobilitet. Denna förflyttning av utbildnings-

paradigmet/läroplansverket har vid flertalet tillfällen även förändrat vårt utbildningssystem/ 

läroplanen. Synen på kunskap, lärande och människa har lång förändringstid, vilket förklarar att 

skolan anses ha en ännu längre förändringstid än förändringar i allmänhet. De reformer och 

åtgärder, här gestaltat genom den skrivna kommunicerade läroplanen, som i rask takt genomförde 

ett paradigmskifte inom utbildningspolitisk styrningseffekt, harmoniserar inte med utbildnings-

paradigmets syn på läroplansverket, vilket skapar konflikter.   

Exempel på denna konflikt är att vi har kvar synen på kunskap, lärande och människa i läro-

planstexten, genom att det står främja lärande, samtidigt som läroplanskontexten indikerar den 

gamla synen av att förmedla kunskap. Genom att prata om katederundervisning och återinföra 

centralt innehåll, gör man automatiskt ett avsteg från den rena målstyrningen, genom att samtidigt 

kombinera med regelstyrning. Att skolan förr hade regelstyrning med dåtidens centrala innehåll i 

form av huvudmoment och att det fanns regler för hur läraren skulle undervisa, hänger ihop med 

dåtidens syn på lärande och människa i förhållande till behaviorismen och dess betingning. Det 

blir en konflikt om vi säger oss ha en syn på kunskap och människa i form av att främja ett 

lärande, indirekt kopplat mot den sociokulturella lärandeteorin, samtidigt som vi (åter)inför 

åtgärder och reformer som är baserade på en annan lärandeteori. Lärandeparadigmet har inte 

skiftat, medan styrsystemet har skiftat, vilket skapar ett konfliktfyllt skede i svensk skola.  

En fråga som öppnar sig är huruvida Björklund tänkte att det på marknadsmässigt rationella 

grunder går att göra åtgärder i form av ett punktpaket, i kombination med en oförändrad lärande-

teoretisk inriktning inom den sociokulturella kunskapssynen, eller ifall han outsagt även ville 

ändra på kunskapssynen genom en smygeffekt? Att basera ett genomgripande reformpaket på 

åtgärder, snarare än vision, förutsätter att någon och/eller något tidigare varit fel, som därmed ska 

åtgärdas. Syndabocken är förstås socialdemokratin, men en fråga jag ställer är vilket utfall 

utbildningspolitiken hade fått om Björklund hade utgått från en vision om lärande, kunskap och 

människa på ett tydligare sätt, istället för att utgå från ett åtgärdsperspektiv i förhållande till en 

syndabock? Det föreligger alltid en risk att åtgärder fokuserar på enskilda delar, medan en vision 

har ett fokus på helheten. 
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5:1:2 Praktikens tolkning - läroplanens styrning  

Syftet med studien var bland annat att fånga hur kursplanen tolkas, vilka delar som anses styra 

mest, hur lärare planerar och prioriterar utifrån kursplanen, samt hur lärare bedömer, vilket ska 

diskuteras här.  

Regeringens avsikt var att knyta samman kursplanerna och läroplanen till ett sammanhållet 

dokument, vilket också Skolverket har betonat genom att trycka på att undervisningen startar i 

läroplanens kapitel 1, följt av att kursplanens styrning börjar med syftet. Både bakgrunden och 

resultatet visar dock att kunskapskraven anses var den del av kursplanen som styr undervisningen 

i störst utsträckning, även om det i denna enkät var relativt jämnt fördelat. Den kvalitativa text-

analysen har påvisat att det finns en viss gränslinje i kursplanen mellan syfte och centralt innehåll 

på ena sidan och kunskapskraven på andra sidan, där syftet och dess förmågor konkretiserat av 

det centrala innehållet ska styra undervisningen, och att kunskapskraven ska styra betygsätt-

ningen. Mot den bakgrunden borde lärare inte svara att det är kunskapskraven som styr undervis-

ningen i störst grad, men anledningen till att de gör det är den kontext läroplansverket befinner 

sig i. Mätningen är det centrala, syftets förmågor att utveckla hos eleverna styr inte lika mycket. 

Givetvis hänger alla delar ihop i en helhet, men regeringen hade som utgångspunkt att komma 

bort från en skola som styrs av uppnående-målen, och Skolverket har tryckt på att undervisningen 

ska utgå och styras av förmågorna. Min bedömning är att kunskapskraven styr i minst lika stor 

utsträckning som de gamla uppnåendemålen, troligen än mer, vilket också bekräftas av Ferm 

Thorgersen och Zanden (2015, work in progress) 

Ett annat perspektiv på uppdelningen av att styra undervisningen respektive att styra betyg-

sättning är att kursplanen anger vilka krav som finns på eleven att lära sig inom kunskaps-

kraven, medan kursplanen anger vilka krav som finns på läraren att lära ut inom det centrala 

innehållet. Eftersom det centrala innehållet är riktat mot vad läraren ska behandla i undervisning, 

medan kunskapskraven är riktade mot vad eleven ska lära sig, svarar det på frågan om allt 

centralt innehåll är obligatoriskt för eleven. Eleven bedöms mot kunskapskraven, och eftersom 

det inte står där att eleven måste ha vissa kvalifikationer inom till exempel psalmsång, påverkar 

det inte betyget huruvida eleven deltagit i momentet psalmsång eller inte. En öppen diskussions-

fråga är vad som händer om en lärare inte behandlar allt obligatoriskt stoff inom det centrala 

innehållet? Om en elev inte har uppnått alla delar inom kunskapskraven blir betyget F. Kan en 

lärare som inte behandlar allt centralt innehåll i sin undervisning få betyget F? Denna diskussion 

är riktat mot det centrala innehållets betydelse i praktiken av att vara ett obligatorium, vilket 

också tangerar den intressanta frågan om ett dubbelt system av både regelstyrning och mål-

styrning. 

Redan under tiden för Lpo94 lyfte Skolverket fram att fakta-förståelse-färdighet-förtrogenhet inte 

ska ses som en progressiv skala, till exempel jämfört med Blooms taxonomi. Istället handlar det 

om olika kunskapsområden, vilket i Lgr11 kom att benämnas som förmågor inom syftestexten. 

Resultatet visar också tydligt att förmågorna spela/sjunga - skapa/uttrycka - samtala/analysera går 
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som en röd tråd genom hela kursplanen. I kunskapskraven fördelas de tre förmågorna/ 

kunskapsområdena upp i sju delkunskapsområden. Ett av dessa kunskapsområden är tajming, 

vilket skapar ett frågetecken. I resultatet har jag tolkat att tajming tveksamt kan ses som ett eget 

kunskapsområde, utan bör snarare ses som progression inom kunskapsområdena sjunga 

respektive spela. Bakgrundsutsagorna av lärare styrker också denna tes. Det är tydligt att detta 

kunskapsområde får klart minst utrymme i de pedagogiska planeringarna, samtidigt som lärare 

värderar att tajming behandlas relativt mycket i undervisningen, vilket tyder på att lärare ser 

tajmingen som en del av att sjunga och spela. Bakgrundens exempel från intervjuade lärare 

styrker också denna slutsats. Alla kunskapsområden går in i varandra i någon utsträckning, men 

jag bedömer inte att tajming kan fungera som ett fristående kunskapsområde. Frågan är ifall 

läraren kan bedöma tajmingen oavsett kunskaper inom spela och sjunga, eller ifall tajmingen är 

beroende av kunskaper inom spela och sjunga? Kan eleven för betyget A visa att denne ”sjunger 

eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär? Det objektiva 

svaret kan finnas i själva kunskapskravets text genom att det står att tajmingen ska visas på något 

instrument eller sång, och att det därmed handlar om en progression i kvaliteten på att spela 

och/eller sjunga.  

Resultaten för planering och prioritering av innehåll i undervisning visar att det första av de tre 

förmågeområdena spela-sjunga får 57,2% av utrymmet, vilket visar att denna förmåga är den som 

dominerar musikundervisningen, vilket även var fallet i undersökningar under tiden för Lpo94. 

Översikten av pedagogiska planeringar styrker resultatet att spela och sjunga är mest frekvent. 

NU-03 visade att 60% av eleverna ansåg att de aldrig eller sällan fått jobba med kunskapsområdet 

skapa och uttrycka. Översikten av pedagogiska planeringar visar att området behandlats varje 

läsår under perioden 2011-14, och i enkäten till lärare i länet värderas området till 12% av tiden, 

vilket är ungefär ett snitt av totalt sju områden. Detta tyder på att området har fått ett visst 

uppsving, vilket kan kopplas mot att digitala verktyg har skrivits in tydligare i kursplanen. Ferm 

Thorgersen och Zanden (2015, work in progress) styrker också resultat att musikskapandet har 

ökat på ett påtagligt sätt. 

Studien visar att 70% av musiklärarna i länet inte har en skriven och kommunicerad pedagogisk 

planering, och att det inte heller finns en rutin på skolan för detta. Mot i bakgrunden redovisad 

lagstiftning, allmänna råd och stödmaterial, kan denna låga siffra anses förvånansvärt låg. Den 

brist på möjligheter för samverkan mellan musiklärare som lärarna anger, och den brist på stöd 

från skolledningen som skolinspektionen visar på, förklarar situationen bättre. NU-03 visar på 

ungefär samma låga grad av samarbete. Dock anses Lgr11 styra i betydligt högre utsträckning än 

tidigare, och bakgrunden visar på en trend att musiklärare går mot en alltmer professionell 

gemensam bas (Påhlsson, 2011) 

Resultatet visar att det råder olika uppfattningar om bedömning och betygsättning. Regeln att alla 

kunskapsområden måste vara uppfyllda för ett visst betyg tillämpas bara strikt av en enda lärare i 

enkäten, medan drygt 60% säger att regeln är en utgångspunkt, och så många som drygt 30% 

säger att de tillämpar modellen att väga samman ett rättvist betyg. Obeaktat hur andra lärare i 
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andra ämnen hade svarat på samma fråga, är det troligt att musiklärare i högre utsträckning än 

många andra lärare har en tradition av att hantera bedömning på ett mer holistiskt och informativt 

sätt, vilket svarar på frågan att inte vara slaviskt strikta mot att varje del i helheten måste vara 

uppfylld. Bakgrunden visar också flera exempel på att det, åtminstone för några år sedan, ofta 

räckte med att närvara för att få ett E/ godkänt. Gällande exemplet på resultatstandard för 

undersökta kunskapsområdet spela, visade det sig åter att en av tre lärare tycker att det räcker 

med att närvara för att få E, medan de flesta tycker att det är OK att sammanväga ett resultat, och 

ungefär en av tre anser att alla delar ska vara uppfyllda. 

Detta styckes diskussion vill göra gällande att upplevelsen att Lgr11 kräver mer av eleverna kan 

handla om att det kräver mer av läraren i form av en rättsäker, dokumenterad, transparent och 

kommunicerad bedömning i förhållande till alla kunskapsområden. Å andra sidan verkar många 

fortfarande anse att betygsreglerna är att betrakta som en rekommendation. 

Drygt hälften av lärarna säger att de inte jobbat med alla kunskapsområden i åk 6, och det visar 

sig också att det inte alls är självklart att elever får möjlighet att visa nya uppdaterade kunskaper 

inom något område om de önskar så. Detta strider förstås mot läroplanen genom att lärare vid 

betygsättning ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper, vilket innebär att 

lärare bland annat ska ge eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper på.  

Ett positivt resultat är att likvärdigheten mellan skolorna i undersökningskommunen gällande 

kunskapsområdet spela var väldigt högt vid en jämförelse av det gemensamma provet och 

betyget. Slutligen diskuterar och kommentarar jag bedömningen av de olika kunskaps-områdena 

för eleverna i undersökningskommunen. Förmågan, eller kunskapsområdet, sjunga och spela får 

högst bedömning i elevernas betygsmotivering, medan det tredje kunskaps-området resonemang/ 

musikupplevelse/karaktärsdrag får lägst måluppfyllelse. Skillnaden är ungefär ett helt betygsteg, 

dvs 2,5 meritpoäng. Eftersom det senare området också tillmäts betydligt mindre tid av under-

visningen i förhållande till området spela/sjunga, kan ett tips för högre betyg vara att prioritera 

den svagaste länken lite mer eftersom det skulle höja det totala meritvärdet med 2,5 poäng. Å 

andra sidan har det tipset ringa betydelse ifall läraren tillämpar modellen sammanvägt resultat 

före att alla kunskapsområden måste vara uppfyllda för ett visst betyg. 

 

5:1:3 Musikläraren och musikämnet i dagens skola 

Det råder ett glapp mellan förväntningar och förutsättningar för musiklärarna och musikämnet. 

Lärarna upplever att Lgr11 ställer högre krav på eleverna än Lpo94, vilket inte matchas mot 

bättre förutsättningar att nå resultat med eleverna. Lärarna anser inte att eleverna har goda 

förutsättningar att nå ett högre betyg i musik, vilket också konstaterades redan i förra nationella 

utvärderingen med orden att musikundervisningen lär fiskar simma (Skolinspektionen, 2011). För 

att få ett högt betyg i musik förutsätts att eleven har höga förkunskaper från fritiden, vilket ställer 

många frågor om musikämnet, dess förutsättningar och dess undervisning.  
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De faktorer som lärarna i min enkät lyfter som de mest prioriterade för att nå högre resultat är 

färre elever per undervisningsgrupp på klart första plats, därefter mer tid till förberedelse, tätt 

följt av bättre samarbetsmöjligheter och budget till utrustning, och slutligen kompetens-

utveckling. Bakgrunden (Rosdotter Eriksson, 2013) bekräftar också att antalet elever per grupp är 

den viktigaste faktorn. De två högst prioriterade faktorerna elevantal och tid till förberedelse kan 

kopplas mot upplevelsen att Lgr11 ställer högre krav, genom ökade krav på bedömning och 

dokumentation. Att hinna bedöma förutsätter uppmärksamhet på varje individ, vilket gör att 

gruppstorleken blir än viktigare. Att dokumentera tar tid, och då upplevs konsekvensen att mer 

tid till förberedelse önskas. Jämfört med den stora nationella utvärderingen (NU-03) för drygt 10 

år sedan uppgav endast var tionde lärare att brist på förberedelsetid var ett problem, vilket tyder 

på att en kraftig förändring har ägt rum. I NU-03 uppgav 90% av musiklärarna att bristen på 

timplanetid hindrar eleverna i deras måluppfyllelse i hög grad, vilket också bekräftas av lärarna i 

denna undersökning där 85% svarar att det finns för lite, eller alldeles för lite tid i timplanen i 

förhållande till kursplanens förväntningar. Jämförelsen mellan kursplanerna kan dock inte påvisa 

några signifikanta skillnader i kunskapsområden och svårighetsnivå på dessa. Att Lgr11 upplevs 

ställa högre krav kan förklaras, eller förstås, genom ökade krav på dokumentation samt framför 

allt att alla kunskapskrav måste uppfyllas i sin helhet för att en betygsnivå ska uppnås. Det fanns 

ett större utrymme att göra en ”helhetsbedömning” i Lpo94. 

Frågan är vilka effekter ökad styrning kan få för lärare? Jag har i förgående resultatkapitel 

analyserat lärarprofessionen, och visat på en åsiktsskillnad mellan regeringen och flertalet 

forskare huruvida en starkare styrning stärker lärarprofessionen. Ferm Thorgersen och Zanden 

(2015, work in progress) visar att bara 6% av musiklärarna anser att tilliten från lagstiftare och 

myndighet har ökat, medan 44% säger att den minskat. 57% av musiklärarna säger att deras lust 

och vilja att fortsätta som musiklärare har minskat, medan 18% säger att lusten och viljan har 

ökat. Hur är det då med lusten och viljan hos eleverna? NU-03 visade att musik är ett populärt 

ämne, vilket förklaras med att eleven och läraren i hög grad utgick från det som intresserade dem. 

Den ökade styrningen har förändrat lusten och viljan hos lärare. Frågan om den även påverkat 

elevernas vilja och lust lär besvaras tidigt på hösten 2015, då NU-14 offentliggörs. Den 

hermeneutiskt ideologikritiska analysen visar i resultatdelen flera indikationer på att det estetiska 

perspektivet, kreativiten och motivation, har backat på senare år på grund av den nyliberala 

politikens fokus på så kallad kunskap i en mätnings- och marknadsorienterad skola. Skolan har 

förflyttat sig mer mot utbildning, på bekostnad av bildning. I ett sådant läge påverkas ett estetiskt 

kreativt skapande ämne som musik negativt. Även musikläraren påverkas negativt av en sådan 

förflyttning inom utbildningssystemet. 
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5:2 Metoddiskussion 

Syftet och forskningsfrågorna sträcker sig från musikundervisningens övergripande styrning, via 

kursplanens tolkning och musikundervisningens planering, till bedömning och betygsättning. 

Studiens område är därmed relativt omfattande, och det hade varit möjligt att avgränsa kedjan till 

någon av dess länkar, vilka i sig är tillräckligt omfattande och fristående för en studie. Genom att 

avsikten med denna studie var att ge en bild av den påverkan läroplanen har på musikundervis-

ningen i förändringarnas tid, var det viktigt att belysa den sammanlänkade kedjan, till skillnad 

mot att djupstudera en enskild länk. Från början fanns också ambitionen att ta med länken 

kommunikation med elever och föräldrar, men den kedjelänken hakades av med tanke på 

studiens omfattning. 

Ett bärande fundament i uppsatsen är läroplanen, som i dess läroplansteoretiska bemärkelse inte 

bara avser dokumentet utan hela dess föreställningsvärld som inordnas i begreppet läroplan 

(Brantefors, 2011). Denna beskrivning fångar tydligt studiens syftesavsikter att undersöka 

läroplanens styrning i praktiken. Förutom läroplanens skrivna ord är det tydligt att många olika 

professioner påverkar dess sociala konstruktion, vilket resultatdel 4:1 visar. Ricoeur (1993, i 

Berglund 2012) benämner detta vidgade läroplansbegrepp för verket, vilket har varit en styrka att 

använda. Den teoretiska inramningen i studien har därmed underlättat att fokusera på motivet i 

verket. Samtidigt finns en brist i studien genom att detta verk påverkas av ett oändligt antal 

aktörer, vilket gör att den totala sammanlagda föreställningsvärlden inte kan fångas in. Läro-

plansverket existerar i singular, men kan ha olika motiv för olika betraktare, så ock i denna 

uppsats. 

Valet av vetenskapsteoretisk ansats föll på hermeneutik, närmare specificerat ideologikritisk 

hermeneutik inspirerat av Ricoeur (1993). Inledningsvis fanns tankar på såväl hermeneutik, som 

fenomenologi och socialkonstruktionism. Drag och närliggande anknytning finns alltjämt av 

dessa inriktningar, men utgångspunkten som valdes var hermeneutik eftersom det huvud-sakliga 

syftet är att tolka verket. Indirekt tolkas verkets sociala konstruktion, och hur det framträder för 

olika aktörer, men likväl är tolkningen det primära.  

Den beskrivda metoden (3:1:2) om att tolka i en hermeneutisk båge, eller spiral, märks i upp-

satsen genom att resultatkapitel 4:1 och 4:2 dels visar enskilda delar och även en analys över en 

helhet, såväl text som kontext. Resultatet är skrivet utifrån att både ”frilägga mening och att 

tilldela mening” (Ödman, 2007, s.59, i Berglund, 2012). Den vetenskapsteoretiska ansatsen har 

lett arbetet i att frilägga meningen av läroplanenstexten, och tilldela en mening av läroplans-

kontexten. Tolkningen har haft som mål att både förklara och förstå verket, med en start i att 

analysera strukturen i texten, för att sedan gå från del till helhet i en hermeneutisk båge. 

Resultaten i uppsatsen finns dels i form av fristående analyser av delar, dels i form av tilldelad 

mening av verket. Studiens tolkning av verket innehåller liksom alla tolkningar av ett verk 

konflikter och meningsskiljaktigheter. En tolkning ligger alltid i betraktarens öga, inom ett 

konstruktionistiskt perspektiv. Ur ett hermeneutiskt perspektiv utgår trovärdigheten från 
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koherenskriteriet, vilket menas att påståenden ska hänga samman i en logisk helhet. Jag anser att 

studien visar på en god transparens över vilka antaganden och analyser som gett det tolkade 

resultatet av verket, vilket ger en sanning bland många sanningar och betraktelser av motivet av 

läroplansverket. 

Studien baseras också på kvantitativ datainsamling statistik och enkätsvar, samt kvalitativ 

behandling av öppna enkätsvarsfrågor och observation. Valet av webverktyg har fungerat bra, 

och redskapet är utan tvekan lätt och effektivt att använda. Metodvalet att använda kommunens 

lärplattform för att hämta information om skriftliga omdömen och betyg har fungerat bra genom 

att jag har tillgång till informationen inom min anställning. Tillvägagångssätt och validitet finns 

beskrivet under kapitel 3, och i denna metoddiskussion kan konstateras att valen av metoder har 

fungerat enligt planering, och att de metodologiska valen uppfyllt behovet av information i 

förhållande till syftet. 

 

5:3 Avslutande reflektioner  

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av läroplansverket, att datainsamlingen baseras på en 

enda kommun, och att enkäten gått till musiklärare i ett län, måste läsaren ha i åtanke att denna 

uppsats ger en sanning, inte den allena rådande sanningen. Jag anser dock att uppsatsen kan ha ett 

generaliserbart värde som ett exempel från verksamheten, inte minst med tanke på Lgr11 är så 

pass nytt. Det är få rapporter som kommit ut vid denna tidpunkt inom samma område.  

Trots uppsatsens relativt ringa omfattning finns många uppslag som kan vara väl värda att läsa 

och fundera på oavsett man är lärare, rektor eller forskare. Uppsatsens resultat kan diskuteras i 

lärarkollegier och på nätverksträffar för musiklärare i grundskolan. Främst är det viktigt att 

diskutera begrepp som till exempel tajming, hur lärare ser på betygsättningsregler i praktiken, att 

öka professions gemensamma yrkesspråk och fortsätta att utveckla undervisningen. 

Det tydligaste och viktigaste resultatet i uppsatsen är att Lgr11 har en betydligt mer aktiv plats 

hos musiklärare än vad Lpo94 hade, att kunskapskraven har en central och stark plats i läro-

planen, samt att det råder en stor flexibilitet i synsättet på betygsättning bland musiklärare. 

Studien visar också att det finns konflikter inom läroplansverket vad gäller syn på kunskap, 

lärande och människa. 

 

5:4 Fortsatt forskning 

Inom kort kommer den stora nationella utvärderingen NU-14 att presenteras (hösten 2015). Den 

kommer sannolikt att ge en hel del kunskap att bygga vidare på. Ferm Thorgersen och Zanden 

arbetar också med en större forskning som kommer att ge mycket kunskap inom området. 

Sammantaget med andra mindre uppsatser, såsom denna, finns möjligheter att fortsätta forska till 
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exempel inom bedömning i praktiken. Det kommer att finnas mycket att forska vidare inom, men 

jag väljer att presentera två förslag och önskemål ur olika perspektiv:  

-Jag tänker mig att aktionslärande/ aktionsforskning inom området planering och bedömning 

skulle vara gynnsamt för professionsutvecklingen. Att utifrån praktiken, med stöd av forskning, 

utveckla musikundervisning gemensamt musiklärare emellan. 

-Ett annat större och vidare forskningsområde är hur New Public Management eran med mätning 

och kontroll som centrala funktioner kommer att påverka skolan. Vilka effekter får den i 

realiteten förändrade synen på kunskap, lärande och människa? Vilka resultat kommer vi att få 

med detta system? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1, Webenkät

Hej, 

Denna enkät vänder sig till lärare i musik, med fokus på åk4-6. Enkäten utgör en 
del i en större utvärdering av musikämnet de tre första åren med nya läroplanen. 

Frågorna är därför i första hand riktade mot förra läsåret. Jag tackar på förhand för 
att du vill bidra till undersökningen. 

/ Björn Emmoth, rektor Kulturskolan i Kalix 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Grunduppgifter 
  

Jag som fyller i denna enkät jobbar som ettämneslärare (dvs inga andra grundskoleämnen, bara musik) 

 Ja  Nej 

 

Jag är utbildad och behörig lärare i ämnet musik 

 Ja  Nej 

 

Jag anser att jag är en 

 Man  Kvinna   Annat.. 

Kursplanens styrning av undervisningen 
  

Vilken/vilka delar i kursplanen styr i praktiken ditt arbete som musiklärare?  

Gör en uppskattad fördelning, där du på nedanstående tre 15-gradiga skalor placerar ut totalt 15 poäng. Den del av 

kursplanen som styr mest får mest poäng. Om alla tre delar styr lika mycket så blir det 5 poäng vardera.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Syfte                

Centralt innehåll                
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Kunskapskrav                

 

Upplever du att din skolledning och/eller skolverket har en annan uppfattning än dig kring vad som ska 

styra undervisningen? På vilket sätt i så fall? 

  

  

  

  

Förutsättningar för ämnet musik 
  

Tycker du att timplanen och kursplanen är anpassade till varandra?  

Bocka i det alternativ som passar bäst överens med din åsikt  

 Det finns alldeles för lite tid i timplanen i förhållande till kursplanen 

 Det finns för lite tid i timplanen i förhållande till kursplanen 

 Det finns lagomt med tid i timplanen i förhållande till kursplanen 

 Det finns för mycket tid i timplanen i förhållande till kursplanen 

 

Hur många elever uppskattar du att det var i dina undervisningsgrupper (förra läsåret)? 

Uppskatta ett snittvärde på antal elever per undervisningsgrupp.  

 mindre än 10 elever 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 
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 24  25  26  mer än 26 elever 

 

Hur stor årsbudget har du haft per skola/musiksal för att köpa utrustning och material? 

 Mindre än 1000kr 

 1000-5000kr 

 5000-10000kr 

 10000-15000kr 

 15000-20000kr 

 20000-25000kr 

 Mer än 25000kr  

 

Om du skulle få önska, hur skulle du rangordna följande behov, för att nå bättre resultat i 

undervisningen?  

Rangordna alternativen, genom att bocka för siffran 1 på det alternativ som du anser skulle vara viktigast för dig. Siffran 2 

för det näst viktigaste, osv  

 1 2 3 4 5 

Färre elever per undervisningsgrupp      

Mer budget till musiksalens utrustning      

Mer komptensutveckling      

Bättre samarbetsmöjligheter       

Mer tid till förberedelse av undervisning      

 

Undervisningen 
  

Hur skulle du uppskatta att du fördelar mellanstadiets totala lektionstid i musik?  

Nedan är de tre kunskapskraven uppdelade i sju kunskapsområden, med en enkel rubrik för resp område. Fördela en 

procentsats mellan dessa. 

 (Obs Det ärinte hela världen om procenten inte blir exakt 100. Värderingen är viktigare än matematiken) 

  

Givetvis går områdena in i varandra, och givetvis hinner man kanske med många områden under lektion, men gör en 

uppskattning.  

 1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 

Sjunga               
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Spela               

Tajming               

Skapande               

Resonemang               

Musikupplevelse               

Musikens karaktärsdrag               

  

Hade du förra läsåret en pedagogisk planering (skriven och kommunicerad) för undervisning och 

bedömning? 

 Ja, för alla undervisningsgrupper och perioder 

 Ja, i de allra flesta fallen 

 I viss utsträckning 

 Nej, jag har inte jobbat med dokumenterade och kommunicerade pedagogiska planeringar 

  Ev kommentar 

  

  

 

Hade du (ni på skolan) någon modell/ rutin för pedagogisk planering, som ni jobbade efter förra 

läsåret? 

(Om du har exempel på modell för PP som du jobbar efter, och vill dela med dig, så får du gärna maila ett/flera exempel till 

bjorn.emmoth@kalix.se )  

 Ja 

 Nja, typ lite grann.  

 Nej, vi har mig veterligen ingen särskild modell/rutin för detta 
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  Ev kommentar 

  

  

  

Skriv någon/några av dina tankar kring pedagogiska planeringar, och vad som skett mellan 2011-14. 

T ex rutiner, förändringar, process, eller annat. 

  

  

  

  

  

Betyg och bedömning 
  

Tycker du att alla dina elever i åk 6 (förra läsåret) fick chans att visa alla områden i kunskapskraven 

under läsåret i åk 6?  

 Ja 

 Till största delen  

 Vissa områden i kunskapskraven har vi inte jobbat med i åk 6, däremot tidigare 

  Kommentar 
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Finns det möjligheter för elever att få nya chanser att visa förmågor / kunskapskrav, ifall man så 

önskar/frågar? 

 Nej  Ibland  Ja 

  Ev kommentar 

  

  

  

Vilket av följande beskrivningar/påståenden stämmer bäst överens med din betygsättning i årskurs 6 

inom kunskapsområdet ”spela”? 

  

 -Eleven kan spela tre ackord på piano eller gitarr och kan bidra i kompet av en låt. Alla ackordsslag 

behöver inte komma perfekt på ettan, och man kan missa något ackord någon enstaka gång.  

 -Eleven kan spela tre grundtoner på bas och kan bidra i kompet av en låt. Inte perfekt rakt av, men 

huvudsakligen rätt.  

 -Eleven kan spela ”bom-cha”-kompet på trumset. ( Dvs bastr +  hihat och virvel samtidigt)  Det 

behöver inte vara perfekt (utan någon baktakt eller tempoändring) men huvudsakligen rätt.  

Värdera exemplet ovan på bedömningskrav för åk 6, och kommentera gärna hur ni ser på det.  

 
Det räcker med att en elev närvarar och är aktiv på lektionerna för att få ett E inom detta kunskapsområde. 

Jag tolkar att bidra till spel är att delta och försöka 

 
En elev ska kunna det mesta av ovanstående. Alla delar måste dock inte uppfyllas, om det i övrigt kan 

vägas upp 

 En elev måste kunna allt ovanstående, dvs alla delar, för att få ett E inom kunskapsområdet ”spela” 
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 Ovanstående exempel har för låga krav för betyget E inom kunskapsområdet 

  Kommentar 

  

  

  

Hur tillämpar du betygsättningen vad gäller att alla kunskapsområden måste vara uppfyllda för att man 

ska få en viss nivå, och att övervägande del måste vara uppfyllda för att nå mellannivån? 

Vilket påstående/alternativ passar bäst ihop med din ståndpunkt. Värdera mellan de fyra alternativen. Kommentera om du 

vill.  

 
Enkelt. Att alla delar ska vara uppfyllda för en viss betygsnivå, betyder helt enkelt att ALLA delar SKA vara 

uppfyllda för att komma upp till ett visst betyg. Jag är kompromisslös på den punkten. 

 
Utgångspunkten är att alla delar ska vara uppfyllda för en viss betygsnivå, och en övervägande del för ett 

mellansteg. MEN, i vissa fall kan undantag göras. T ex ifall det finns en mindre del som saknas, som inte 

har uppfyllts, och eleven kompenserar det med höga kunskaper inom andra områden 

 
Jag brukar värdera ihop ett medelvärde av den totala kunskapen inom musikämnet, och sammanväga detta 

till ett rättvist betyg för eleven 

   

  

  

  

 

 

Samarbete mellan lärare 
  

Samarbetar du med andra lärare kring musikundervisningen? t ex övergripande saker som pedagogisk 

planering, underlag för bedömning, utvärdering och utveckling, osv 
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 Nej, i princip ingenting. Jag har ingen att samarbeta med inom ämnet 

 
Nej, det finns förvisso andra lärare på skolan (i kommunen) som har ämnet musik, men vi samverkar inte 

praktiskt kring pedagogisk planering och/eller bedömning 

 Ja, i viss mån sker samarbete. I viss mån finns samplanering och sambedömning 

 
Ja, hos oss gör vi det mesta av pedagogisk planering och underlag för bedömning tillsammans. Vi lyfter 

också bedömningsfrågor i ämnet med varandra 

  Ev kommentar 

  

  

 

 

Till dig som också var musiklärare under tiden för Lpo 94 
  

Tycker du att det finns skillnader i svårighetsnivå mellan LGR 11 o Lpo 94? 

 Det krävs högre och /eller fler kunskaper av eleverna i LGR 11 

 Det krävdes högre och /eller fler kunskaper av eleverna i Lpo 94 

 Ingen större skillnad 

 

Skriv gärna några ord om din upplevelse/åsikt om skillnader mellan kursplanen i LGR, resp LPO. Med 

tre års perspektiv, vad är de stora skillnaderna? 
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Jag är tacksam för din hjälp. Tack! 

Resultatet av undersökningen, som ingår i en uppsats på ltu, är förstås 
offentligt, men ifall du vill vara säker på att enkelt få del av materialet så 

anger du din mailadress här nedan. Dina svar är anonyma, och även om du 
skriver ditt namn nedan så innebär det bara att din adress kommer upp på 

en lista över svarande som vill ha resultatet skickat till sig. 

/Björn Emmoth 

Rektor Kulturskolan i Kalix 

 

Skicka rapporten till mig: 
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Bilaga 2 

 

Provlåten 
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Bilaga 3 

Vad krävs för betyg i området Spela och Sjunga i åk 6 

 

Uppdelning av ”spela-sjunga”-avsnittet. Syftet är att försöka tydliggöra vad vi förväntar oss för 

betyget E (och även C o A) i musik i åk 6 
 

 

1, Eleven kan delta i gemensam sång och följer då …(i någon mån)….. rytm och tonhöjd. 

Sång Eleven kan sjunga (tillsammans med klassen). Inte helt perfekt, men med sin röst.  
 

2, Eleven kan även spela ……(delar)…. av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagsverksstämma. 

Melodi Eleven kan (efter noter, eller på gehör) spela valfri melodi, t ex i nivå med Spanien, 

Gubben Noa, eller ett riff. Antingen via noter eller på gehör. Inte helt perfekt, men 

melodin ska ”kännas igen”. 

Bas Eleven kan spela tre (grund)toner på bas och kan bidra i kompet av en låt. 

Inte perfekt rakt av, men huvudsakligen rätt. 

Slgv Eleven kan spela ”bom-cha”-kompet på trumset. Dvs bastr +  hihat och virvel samtidigt 

Det behöver inte vara perfekt (utan någon baktakt eller tempoändring) men 

huvudsakligen rätt. 
 

C-nivå =   
Melodi Eleven spelar en enkel melodi med flyt. 
Bas Eleven kan spela minst tre (grund)toner på bas följa pulsen och byter toner på rätt 

ställe med flyt. 
Slgv Eleven kan spela ett ”ulla-bella” komp. 
 
A-Nivå = 
Melodi Spela en mer utvecklad melodi med flyt.  
Bas Eleven kan spela minst tre(grund)toner på bas, följa pulsen, rytmisera samt byta toner 

på rätt plats med flyt. 
Slgv Eleven ska spela som C nivå men kunna lägga till lätta ”fill ins” 
 

2, Samt …(bidra till ackompanjemang) …(ackompanjera på C-nivå)… på ett ackordsinstrument med 

…(några ackord)…. 
 

Ackord  Eleven kan spela tre ackord på ackordinstrument och kan bidra i kompet av en låt. Alla 

ackordsslag behöver inte komma perfekt på ettan, och man kan missa något ackord 

någon enstaka gång. 
 

C-nivå = Byta på rätt plats, i princip helt OK.  

A-Nivå = ..som C, + att lite mer avancerat, te x plock eller umpa-komp. Lite flyt i spelet. 
 

 

3, Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument ……(i viss mån)…….. med tajming 

Tajming Här förväntas i första hand ett deltagande, dvs att man är med. 

C-nivå Relativt god tajming och med relativt passande karaktär 

A-nivå God tajming och passande karaktär 


