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Abstract
I vårt västerländska samhälle där musik är en stor del av mångas vardagliga liv, glöms ibland 

musikens grundläggande byggstenar bort. Rytmen är en av dessa byggstenar. Uppsatsens 

innehåll behandlar rytm som begrepp, läroplanshistorik samt en kvalitativ textanalys av svenska 

skolans kursplaner i musik mellan 1962-2011. Fokus befinner sig på användningen av 

rytmbegreppet och rytmik i grundskolans senare år, årskurs sju, åtta och nio. Avslutningsvis 

diskuteras rytmikens historia och utveckling för framtiden, skillnaden mellan teori och 

”verklighet”, samt hur lärare kan tolka och förhålla sig till kursplaner. Syftet med uppsatsen är 

att synligöra rytmen och rytmikens teoretiska utbredning och funktion i skolans kursplaner. 

Teorin för studien metod bygger på Hans-Georg Gadamers hermeneutiska synsätt om tolkning 

av text, samt Michel Foucault tankar om diskursanalys.

Nyckelord: rytm, musik, läroplan, Gadamer, hermeneutik
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1. Inledning

Define it? I'd rather tackle Einstein's theory!1

- jazzmusikern och trumpetaren Cootie Williams, när han fick frågan om han kunde definiera vad swing är.

Rytm och musik har alltid varit en ständig följeslagare i mitt ännu relativt unga liv. Jag har haft 

glädjen och privilegiet att växa upp med musik som en naturlig del av vardagen. Min 

musikaliska karriär började när jag fyllde sju år och fick mitt första trumset i 

födelsedagspresent. Från och med dess var jag fast i musikens oändliga värld.

 Ofta händer det att vi människor förundras över hur andra människor kan prestera vissa 

saker. Samma spelregler gäller inom musiken där jag som ung imponerades över mina 

musikidolers kompetens att göra vad jag tyckte skulle vara omöjligt. Långt senare förstod jag 

följande enkla faktum. Det man redan kan, det är alltid enkelt att genomföra, men för att kunna 

förstå vissa saker bör man ha en god lärare, även kallat ett bollplank.

 Likt ovanstående citat från Cootie Williams, som var professionell trumpetare under 

1940– och 50-talet, och spelade med bland andra Duke Ellington, Charlie Parker och Benny 

Goodman, kunde han utan problem spela swingmusik. Vad han dock inte riktigt kunde förklara 

exakt vad det var han gjorde som fick musiken att svänga. Williams skulle antagligen inte blivit 

någon vidare pedagog, trots hans mycket imponerande kunskaper i att spela trumpet.

 Hur gör man då? Hur blir det möjligt att förklara rytm, sväng och andra musikaliska 

termer? Hur förklarar vi komplexa kunskaper på enkla sätt? Detta blev jag intresserad av för ett 

par år sedan, och började i samma stund min utbildning till musiklärare. Under de många 

praktiktillfällena ute på fältet upptäckte jag fort att det var svårare att lära ut just rytmer till 

elever än jag från början hade trott. Eleverna resonerade och tänkte inte alls som jag tänkte. Vad 

hade jag lärt mig på vägen som dem hade missat, eller ännu inte lärt sig? 

 I ett försök till att ventilera och synligöra skolans kunskap och musikämnets syn på  

rytmik kommer detta examensarbete behandla sex olika läroplaner mellan 1962 och 2011 med 

fokus på aktuell kursplan i musik för grundskolans äldre åldrar, årskurs sju till nio, och 

kursplanens syn på rytmbegreppet.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka min handledare Cecilia Ferm Thorgersen för de goda 

tankar och reflektioner som uppkommit under arbetets gång. Sophia Hallgren för allt 

engagemang och stöd, samt Ester Lebedinski Arfvidson för ett outtröttligt positivt tänkande 

och källa till ny kunskap.
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2. Bakgrund
Att tala om rytmbegreppet utan att sätta det i perspektiv till musikundervisning, eller den 

västerländska människans syn på musikundervisning, eller för all del, vår svenska syn på 

musikundervisning i skolan, kan bli svårt utefter förutsättningarna i detta examensarbete. Allt 

hänger på ett eller annat sätt samman; rytm, musik, människan, och skola. Att försöka isolera 

enskilda delar kan innebära vissa svårigheter, då helheten istället lätt rinner genom fingrarna på 

den som studerar materialet.

 Vad är det egentligen som gör rytm som fenomen och abstrakt begrepp viktigt och 

intressant att studera? Det finns en hel uppsjö av sätt att studera rytm på. Vi (människan) kan 

studera den rytmiska strukturen i en viss typ av musik, eller analysera rytmer ur ett filosofiskt 

perspektiv Eller varför inte studera rytmens funktioner mellan olika musiker i en 

symfoniorkester? Hur ser det förhållandet ut? Och vilken typ av upplevelser skapar den? Detta 

är bara några exempel på olika ingångar, perspektiv som forskare kan använda sig av. Ytterligare 

en situation skulle kunna vara studier av rytm ur ett musikpsykologiskt perspektiv, där rytm 

dels i musik, men även rytm som tempo i vardagen mäts och studeras. Även här skulle exemplet 

med symfoniorkestern fungera, då via intervjuer, och studier på människokroppens interna 

aktiviteter i samband med musikens rytmer analyseras och tolkas. William Benzon som är en 

amerikansk beteendevetare och jazzmusiker berättade i en intervju varför musik är viktigt och 

hur rytmen fungerar som en av grundstenarna för att förstå musik.

 Musik handlar bland annat om rytmer som kan få våra hjärnor att gå i samma takt. Därmed kan 
 musik ge en ofantlig upplevelse av att delta i något gemensamt. Jag skulle vilja säga att det är 
 något unikt mänskligt.2

I detta arbete kommer rytmbegreppet behandlas ur ett alternativt perspektiv, nämligen ordets 

betydelse och användning av det. En mer lingvistisk inställning. Genom att studera skolans 

läro– och kursplaner under de senaste 50 åren kan en historisk utveckling av rytmikens 

funktion och plats tydliggöras.

2.1 Rytm

Enligt Skolverket är kunskapen om rytm någonting viktigt att behärska. För de som studerar 

musik vidare på folkhögskolor eller högskola/universitet, speciellt de som siktar på att lära sig 

att komponera och spela musik professionellt, är kunskap om rytm tillsammans med melodi 

och dynamik några av de viktigaste aspekter som måste behärskas för att musik, så som vi i 

västvärlden känner till den, ska kunna skapas. 
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 Även om ordet rytm är ett teoretiskt och ett något abstrakt ord, som för det mesta 

relaterar till något ofta mer praktiskt, är det ett grundläggande begrepp som går att applicera på 

nästan vad som helst. Rytm är även ett tvärvetenskapligt begrepp som kan finnas inom många 

olika institutioner, men som ibland syftar till olika förklaringar. Inom musikvetenskapens 

domäner behandlar rytmbegreppet nästan alltid förhållandet mellan ljud, och tystnad. Medan 

en arkitekt använder rytm som ett ord för att förklara estetiska likheter eller olikheter i former 

och harmoni.

 Rytm kan även ha en mer biologisk anknytning exempelvis kroppens rytm, eller 

människans dygnsrytm. Ur ett något mer filosofiskt musikaliskt perspektiv blir det möjligt att 

påstå att utan rytm skulle inga ljud finnas.3  Även om detta blir något motsägelsefullt när vi 

blandar in den amerikanska kompositören och avantgardisten John Cage, och hans stycke 4’33” 

till exempel. Stycket är 4 minuter och 33 sekunder långt, under hela stycket spelas inte en enda 

ton. Stycket kan tolkas på olika sätt, och ge oss olika filosofiska tankar om vad egentligen rytm  

och musik egentligen är och kan vara.

 Den tyske ekonomen Karl Bücher sträckte sig till och med så långt under hans 

forskardagar att han publicerade ett artikel 1896, Arbeit und Rhytmus, där han försökte lägga 

fram bevis för att allt mänskligt arbete ursprungligen lyder under rytmens lagar.4  Michael 

Traugott Pfeiffer, som i början av sin karriär studerade för den schweiziske pedagogen Johann 

Heinrich Pestalozzi, menade redan 1809 att

 Musikundervisningens utgångspunkt är rytmik. När den lägre gymnastiken tränar kroppen, så 
 bildar den högre gymnastiken fullkomliggörandet av organisationen i sin helhet, alltså hela det 
 mänskliga livet. Den rytmiska uppfostran måste gå före allt annat.5

Pfeiffer visar här en stark övertygelse i frågan om rytmikens vikt i undervisningen. Rytmik, 

alltså läran om rytm, uppkom först ordentligt i slutet av 1800-talet, i alla fall om vi syftar till 

rytmik som musikalisk undervisningsmetod. En av de mer erkända rytmikmetoderna är 

Dalcroze-metoden, skapad av Émile Jaques-Dalcroze, som även han likt Pestalozzi hade 

schweiziskt ursprung. Dalcroze var musikpedagog, tonsättare och teoretiker och var verksam 

under tidigt 1900-tal. Han skapade en metod som baserades på 20 olika positioner som skulle 

fungera som ett hjälpmedel till att förstå och bryta ner rytmiska strukturer och taktarter till ett 

mer motoriskt perspektiv. Det Dalcroze skapade var i själva verket förutom en metod, också en 

debatt eftersom han gick emot den dåvarande normen om att musikalitet var någonting som var 
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3 Nationalencyklopedin webbsida. Sökord: rytm. Besökt 2012-02-14

4 Italo Bertolotto, Jaques-Dalcroze-metoden. Musikvetenskapliga Institutionen Stockholm. 1984, s. 5

5 Gerda von Bülow, Vad är rytmik?: en introduktion i rytmisk-musikalisk uppfostran, Nordiska musikförl., 
Stockholm, 1974, s. 9



medfött, och inte något som kunde övas upp. Dalcroze tänkte istället att våra kroppar var själva 

huvudinstrumentet för allt skapande av musik. Genom att kontrollera och utveckla våra 

kroppars rörelsemönster kan vi utveckla och förklara vårt sätt att använda våra 

musikinstrument.6  Dalcroze-metoden används idag fortfarande, något modifierad och 

moderniserad av Sveriges musikhögskolor för att skapa förståelse och kunskap om rytmens 

vikt.7

2.2 Läroplanshistorik

Den svenska läroplanen som dokument, liknande de vi har idag, tillsattes redan 1878, men 

läroplanen för den nya obligatoriska grundskolan dröjde enda fram till 1962 innan den skulle 

komma ut.8 Det är från och med denna läroplan, som detta examensarbete kommer ta avstamp 

ifrån. 

 Under 1800-talets mitt fram till tidigt 1900-tal syftade musiken främst till att stärka 

samhällsmoralen genom att sjunga gemensamt, då under benämningen kyrkosång, vilket tydligt 

gav en syn på kyrkans då starkare koppling till skola och undervisning.9 I början av 1900-talet i 

samband med införandet av 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor utvecklades ämnet, 

och kyrkans influerande försvann något genom att musikämnet bytte namn till bara sång istället 

för tidigare kyrkosång.10  I 1933 års läroverksstadga utvecklas kapitlet musik ytterligare och 

benämner tempo och rytmiska övningar, men fortfarande främst avsedda för sång och vokala 

framföranden.11

 Läroplan för grundskolan 1962, fortsättningsvis kallad lgr 62 var den första läroplanen 

för den nya obligatoriska grundskolan där musikämnet var någorlunda uppdelat i olika delar, 

och inte som tidigare, där sången endast presenterades som viktigast och alltid stod i centrum. 

På samma sätt som i tidigare läroplaner reflekterade kurplanen för musik i lgr 62 det då rådande 

musiksamhället i landet där pop– och rockmusiken började slå igenom på allvar, och musikens 

tillgänglighet ökade. Lgr 62 kan idag ses som en läroplan där musiken fokuserade på estetisk 

9

6 Bertil Sundin, Barns musikaliska utveckling, 3., omarb. uppl., Liber utbildning, Stockholm, 1995, s. 128

7 Nationalencyklopedins webbsida. Sökord: Dalcroze, besökt: 2012-01-16

8 John Landquist, Pedagogikens historia, 7., genomsedda uppl., Gleerup, Lund, 1963

9 Fredrik Påhlsson, Likvärdig bedömning i musik: lägesbeskrivning av arbete med likvärdig bedömning av 
musikaliska kunskaper i grundskolans obligatoriska musikkurs, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm, 2011, 
s. 18

10 Undervisningsplan för rikets folkskolor den 31 oktober 1919., Norstedt, Stockholm, 1920, s. 2680

11  Hugo Grimlund & Harald Wallin, 1933 års Läroverkstadga med förklaringar och hänvisningar jämte 
timplaner och undervisningsplan. Kungl. Boktryckeriet 1939, s 345-346



fostran, och där den första sprickan mellan den typiska skolmusiken och ungdomens musik 

började synas på allvar.12

 I läroplan för grundskolan 1969, fortsättningsvis kallad lgr 69, syns de första stegen som 

leder bort från den traditionella musikundervisningen, som komplement till den nya läroplanen 

fanns det också ett omfattande dokument med kommentarer och extra anvisningar till hur den 

nya läroplanen skulle tydas. Här utvecklades också möjligheterna för mer elevstyrd 

undervisning och inslag av ungdomlig musik. Läroplan för grundskolan 1980, hädanefter 

förkortad till lgr 80 blev automatiskt ett svar på 1970-talets kulturutveckling med ökad 

öppenhet och mångfald. Musik och musicerande kopplingar till resten av världen blev ett 

faktum. 1991 bytte Skolöverstyrelsen namn till Statens Skolverk, i allmänna ord; Skolverket, 

och tre år senare lanserades nästa läroplan i ordningen, läroplan för grundskolan 1994, 

hädanefter refererad till som lpo 94.13  Denna var den första av kommande läroplaner som 

fokuserade mer på målstyrning, jämfört med lgr 80 som var en arbetsformstyrd läroplan och lgr 

62 och lgr 69 som fokuserade på en innehållsstyrning.14

 Kursplan och betygskriterier 2000 är egentligen inget annat än en vidareutveckling av lpo 

94 och har en uppdaterad syn på betygskriterierna. Denna läroplan kommer framöver att 

förkortas till kp 2000. Dagens aktuella läroplan; läroplan för grundskolan 2011 är fortfarande 

under implementering och har således inte hunnit utvärderas nog. Denna läroplan kommer 

hädanefter att förkortas till lgr 11.

10

12 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Fritzes, Stockholm, 2005 s. 17

13 Nationalencyklopedin, 2012, sökord: Skolöverstyrelsen

14 Skolverket, 2005, s. 18



3. Litteraturgenomgång
Den litteratur som examensarbetet grundar sig på fördelar sig över två teman, det första 

behandlar forskning om rytm och timing ur ett musikpsykologiskt perspektiv medan det andra 

temat rör rytm och rytmik inom skolan, och har ett tydligt läroplansperspektiv.

3.1 Tidigare forskning

Inom den mer konkreta rytmforskningen finns bland annat Anne Danielsen, norsk professor i 

populärmusik, som senast lett projektet Rhythm in the Age of Digital Reproduction - micro-

rhythmic relationships in computer based, groove oriented music. Projektets syfte och funktion 

var att visa på den afroamerikanska musikens sväng och timing och hur det har utvecklats i en 

tid där nästan all musik digitaliseras, antingen via omvandling från analogt till digitalt, eller 

musik som är skapad i ett digitalt ursprung direkt.15

 Bertil Sundin skrev redan 1978 boken Barns musikaliska utveckling, som därefter har 

omarbetats flera gånger, och senaste uppdateringen utkom 1995. Boken behandlar barn och 

ungas syn på musik ur ett musikpedagogiskt perspektiv, där lärandet står i centrum. Sundin tar 

redan vid denna tid fasta på vikten av musiken allmännytta. Att rytmisk musik har en tendens 

till att lugna mycket unga barn och även stilla gråt hos spädbarn.16 

 Musik kan inte bara lugna unga människor. Även vuxna mår bra av musik, det stimulerar 

oss, och påverkar vårt humör och temperament17. Guy Madison har under många år forskat 

inom ämnet musikpsykologi och har bland annat fokuserat på begreppet rytm och groove, 

vilket något förenklat på svenska skulle kunna översättas med musikaliskt sväng, även om det 

inte är en helt fulländad översättning. Hans fokus är att studera musikens och rytmens 

funktion på människan i olika situationer, allt från idrottsprestationer, till vad som uppfattas 

som groove och vad det har för inverkan på oss under musicerande.18 I forskningsprojektet 

Musical groove: functions, mechanisms, and origin som just nu håller på att avslutas, är Madison 

verksam som projektledare. Projektets syfte är att genom experiment av riktig musik och 

syntetiserad musik, studera de rytmiska följderna av lyssnarnas musikaliska upplevelser. Inom 

ämnet läroplansteori och praktik har forskaren Ralf Sandberg skrivit sin avhandling 

Musikundervisningens yttre villkor och inre liv.19  Avhandlingen syftar till att belysa 
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15  Anne Danielsen, (red.), Musical rhythm in the age of digital reproduction,  Ashgate, Farnham, Surrey, 
England, 2010

16 Sundin, 1995, s. 53

17  Guy Madison, Experiencing Groove Induced by Music: Consistency and Phenomenology i: Music 
Perception: An Interdisciplinary Journal, Vol. 24, No. 2, University of California Press 2006, s. 201

18  Guy Madison, Ulrika Aasa,  & Johan Paulin, Musikens positiva kraft,  Svensk idrottsforskning., 2011
(20):1, s. 46-49

19 Ralf Sandberg, Musikundervisningens yttre villkor och inre liv, HLS Förlag, Stockholm, 1996



musikundervisningen och musiklärarens problematik i det moderna samhället. Sandberg tar 

avstamp i Lgr 80 och rör sig framåt mot Lpo 94 där kopplingarna till det moderna 

musiksamhället och dess inverkan på musikundervisningen gör sig tydlig. Sandberg behandlar 

också aspekten hur musiklärare tolkar läroplanen, och hur de bygger upp och genomför sina 

lektionsplaneringar. Avhandlingen visar tydliga tecken på hur villkoren för musikundervisning 

har förändrats i samband med det snabbt föränderliga samhälle vi lever i. Som en naturlig 

fortsättning på detta ämne har Fredrik Påhlsson tagit vid och utvecklat tankarna om likvärdig 

bedömning i musik, där den moderna musikläraren träder fram. Påhlsson redogör för sin 

enkätstudie där resultatet om bland annat vad som är viktigt i klassrummet redovisas. 

Resultatet visar bland annat att skaparglädjen och sång och musik ligger högt på listan över 

viktiga delmoment. Varkøy Øivind har liknande Sandberg fokuserat på äldre läroplaner i musik,  

men i den norska skolan istället för den svenska. Hans avhandling behandlar den norska 

grundskolans syn på musikämnet mellan 1960 till 1997. Genom kvalitativ textanalys och ett 

hermeneutiskt perspektiv har han analyserat och bearbetat de fyra läroplanerna och dragit 

kopplingar till musikens roll i skolan, men även också socialkonstruktivistiska former i skolan.20

3.2 Teoretiska utgångspunkter

Detta examensarbete tar avstamp i en form av diskursanalys. En enklare förklaring till vad 

egentligen diskursanalys innebär, oavsett inriktning kan det sammanfattas som en eller flera 

systematiserade/organiserade studier av en diskurs.21  Och med diskurs menas efter Michel 

Foucaults tankar; ett väl avgränsat område eller tema, en institution av avgränsad kunskap, ett 

specifikt område, som är styrt av regler/regelverk.22  Den brittiske professor emeritus i 

lingvistik Norman Fairclough, understryker att begreppet diskurs är ett besvärligt begrepp/

koncept att tyda då just dess definition alltid kommer i konflikt och överlappas av olika 

teoretiska utgångspunkter och discipliner. Han menar fortsättningsvis att inom lingvistiken 

omfattas/används begreppet för det mesta av att det behandlar en större vidd av tal och 

dialoger, och inte refererar till skriven text som text i detta examensarbete. Textanalys och 

diskursanalys istället, delar inte samma typ av traditionella begränsningar som lingvistiken gör, 

utan kan i sitt mer moderna uttryck, användas friare. Text kan enligt Fairclough också ses som 

en typ av språk kopplat till olika sociala eller verksamma situationer, exempelvis 

nyhetstidnings–, journalistik–, musik– och klassrumsdiskurs.23

12

20  Øivind Varkøy, Musikk for alt (og alle): om musikksyn i norsk grunnskole, Norges musikkhøgskole, 
Diss. Oslo : Universitetet i Oslo, 2000, Oslo, 2001

21 Alexandra Georgakopoulou & Dionysis Goutsos, Discourse analysis: an introduction, Edinburgh Univ. 
Press, Edinburgh, 1997, s. 5

22 Michel Foucault, Vetandets arkeologi, [Ny utg.], Arkiv, Lund, 2002, s. 83-88

23 Norman Fairclough, Discourse and social change, Polity, Cambridge, 1992, s. 3



 Inom ämnet diskursanalys menar Foucault att det stora problemet ofta är att frigöra sig 

från sina egna föreställningar om vad begrepp egentligen innebär. Ofta inom många diskurser 

används vardagliga begrepp, men med en annan innebörd än i det vardagliga språket. Därför kan 

det lätt uppstå problem ur tolkningssynpunkt, om man som forskare inte frigör sina sinnen och 

aktivt studerar begreppen utifrån den diskurs som behandlas.24 

 Alla begrepp kan alltså ses från olika håll, perspektiv, utifrån vilken diskurs som är i 

synfältet för stunden. Vidare bör man se på begrepp som något föränderligt, där diskursen med 

dess ramverk och regler är något regelbundet/konstant, och där begreppets funktion är 

föränderlig. Begreppet beskrivs utifrån diskursen, och inte tvärt om.25

 I den kommande textanalysen används ett hermeneutiskt förhållningssätt där tolkningen 

av text utgår från den tyske filosofen och hermeneutikern Hans-Georg Gadamers synsätt på 

teoretisk tolkning av text. Hermeneutik betyder just läran om tolkning och används bland annat 

inom rättsvetenskap och teologi.26  Gadamers tankar har sitt ursprung i den tyske filosofen 

Friedrich Schleiermacher. Han grundsyn på hermeneutik är ett strävade efter att återskapa den 

ursprungliga känslan för ett ting eller verk ner till minsta detalj, för att på detta sätt närma sig 

författarens eller konstnärens egna hem, och först då bilda sig en korrekt uppfattning, en slags 

historisk konservering. Schleiermacher menade också att så fort forskaren lyfter bort tinget 

från dess ursprungliga plats - hemmet, skadas det likt något som räddats ur elden men för evigt 

är bränt.27 Som en kontrast till hermeneutiken menade Hegel i en slags fenomenologisk anda 

att tinget förblir det som det alltid varit oavsett om forskaren försöker återskapa dess hem eller 

inte. Genom att återföra tinget tillbaka till dessa ursprungliga plats förändrar inget, utan skapar 

bara en konstlad värld, som egentligen inte finns, utan snarare går på en slags konstgjord 

andning.28

 Gadamer tog fasta på Schleiermachers tankar och utvecklade sin egen syn på tolkning av 

text som fokuserade på helhetssynen av det studerade objektet. Detta perspektiv återkommer 

och fördjupas i det kommande metodkapitlet.
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4. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att genom en kvalitativ textanalys med historiskt perspektiv av 

Skolverkets och före detta Skolöverstyrelsens kursplaner för musik i lgr 62, lgr 69, lgr 80, lpo 

94, kp 2000 och lgr11 för grundskolans senare år, synligöra rytmikens utbredning och funktion. 

De frågeställningar som jag utgår ifrån är:

 På vilka sätt har rytmens funktion och utbredning visat sig i Skolverkets, och före detta 

Skolöverstyrelsens kursplaner?

 Hur/på vilket sätt har rytmikens position i skolan utvecklats i förhållande till kurs- och 

läroplanerna?

 Hur framträder förhållandet mellan kunskapsbehovet/allmännyttan av rytm/

rytmikkunskap och övriga musikaliska grundbegrepp inom ämnets kursplaner?

4.1 Avgränsningar

Inom ovan nämnda läroplaner/kursplaner, har jag aktivt valt bort analys av kursplanerna för 

grundskolans lägre åldrar samt gymnasiet. Trots att dessa i viss mån är relevanta för olika 

förklaringar av  utformandet av kursplanerna för grundskolans äldre åldrar, blir mängden text 

för omfattande att analysera i detta examensarbete. Vidare har jag inte tagit hänsyn till några 

kompletterande kommentarer gällande kursplaner från Skolverket/Skolöverstyrelsen. Slutligen 

refereras det alltid till aktuell kursplan, även om rubriksättningen är förkortning av någon 

läroplan. Detta för att underlätta diskussionen, samt att visa på hur de hänger ihop rent 

historiskt.
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5. Metod
Tillvägagångssättet för detta examensarbete är att genom en kvalitativ textanalys, utkristallisera 

och tolka budskap inom Skolverkets kursplaner i musik. Metoden utgår ifrån en textanalys av 

kursplanerna i musik från lgr 62, lgr 69, lgr 80, lpo 94, kp 2000 och lgr 11. Först analyseras varje 

text övergripande sett till konstruktion och fördelning, sedan analyseras specifika delar som har 

kopplingar till rytmik eller teman som visar på relevans till rytmbegreppet. Slutligen görs en 

kort sammanställande del där de två analyserna vävs ihop.

 Eventuella etiska aspekter kopplat till metod och analys kan främst ses till att vara 

sanningsenlig och inte övertolka text, eller ljuga om något innehåll. Samt att förhålla sig sakligt 

och utan uppsåt till Skolverket som statlig institution och de människor som utformat och 

ansvarar för skolverkets texter.

5.1 Teoretisk tolkning

Att genomföra en textanalys innebär alltid en viss nivå av tolkning. Tolkning som betydelse kan 

delas in först i två delar. Den första handlar om tolkning av själva texten eller materialet som 

skall studeras. Den andra delen är den tolkningen som görs av de resultat som analysen har 

frambringat. Utifrån vetskapen om att det är kursplaner som ska analyseras finns det 

rekommendationer/strategier, när det kommer till förhållningssätt till texten. Dessa baseras på 

ett antal olika element: själva texten, textens kontext, avsändaren, dess mottagare och slutligen 

uttolkaren.29

 Skolverkets kursplaner kan ses som texter för elever, föräldrar och övriga 

ämnesintresserade människor, men kanske främst till för läraren. I samspel med varje lärares 

handlings– och utrymmesfrihet blir det möjligt att tänka sig att texterna syftar till att ge en mer 

eller mindre allmän bild av hur undervisningen skall konstrueras. 

 Gadamer menade att varje människa som närmar sig en text, gör det med en slags idé om 

vad som komma skall. Vi kan även tolka det som en viss typ av fördom eller förförståelse av 

ämnet exempelvis. Gadamer underströk dessutom att det är omöjligt att genomföra en 

textanalys utan att också ha en viss förförståelse. Med detta sagt menade också Gadamer att 

forskare bör betänka att de texter som kommer i fråga för analys, också är skapade utifrån 

författarens dåtida förförståelse och samlade erfarenheter, och vilka i sin tur sträcker sig vidare 

bakåt i tiden. Och eftersom alla har vår egna förförståelse och bakgrund är det omöjligt att 

exakt återskapa eller för den delen också förstå precis vad författaren velat ha sagt med texten.30 

Likt Fredrik Häréns filosofiska tankar om tolkning och idéutveckling, menar han att för att 
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skapa någonting nytt kombinerar varje människa minst två tidigare ting tillsammans, och 

därmed öppnas möjligheten för att skapa ett nytt ting.31  För att sammanfatta detta kan den 

teoretiska utgångspunkten för metoden ses som uttolkaren, vi ser alla samma text på olika 

personliga vis.32

5.2 Att tolka ”rätt”

När någon ställs inför uppgiften att tolka en text kan den skeptiske läsaren reflektera över att 

människan kan tolka texter precis hur hon vill, eftersom, kopplat till föregående tankar av 

Gadamer, är alla analyser högst subjektiva, och att författarens tankar aldrig går att återskapa. 

Med detta sagt kan det lätt uppfattas att tolkningen är fri, och det är på ett sätt rätt, men 

Gadamer har även skapat ett komplement, ett förslag på hur vi kan uppnå korrekt förståelse i 

samband med en textanalys. ”Alla detaljernas harmoni med helheten är kriteriet för korrekt 

förståelse”.33  Och med det menar Gadamer att det inte räcker att läsa texten, förstå texten, 

verken i delar eller i sin helhet, utan att se förhållandet mellan textens olika delar och dess 

helhet. Detta betyder att vi som tolkar en text behöver se sambanden mellan textens olika delar 

(detaljnivå) och helheten. Vår syn på dessa två saker behöver också överensstämma med 

varandra, om analysen/tolkningen av textens olika delar inte hänger ihop i slutet visar det på att 

vi inte skapat oss en korrekt förståelse för texten.34 Kopplat till undersökningens metod och 

analys kan Gadamers tankesätt utvecklas och tolkas med att oavsett de avgränsningar som 

gäller, i detta fall åldersgrupper, specifika kursplaner, deras utgivningsår och begreppet rytm,  

måste uttolkaren tillåta sig att analysera och bilda sig/ha bildat sig en uppfattning om periferin 

och även bortom periferin. Kort sagt, bara för att fokus befinner sig på begreppet rytm i 

kursplanen skapas ingen korrekt uppfattning av begreppet i förhållande till ämnet musik om 

uttolkaren inte ser till de övriga delarna i kursplanen också. Detaljernas funktion 

(rytmbegreppet) och harmoni med helheten (hela kursplanen) skapar alltså ur Gadamers syn en 

rättvis och korrekt förståelse.

5.3 Validitet och reliabilitet

Studiens validitet och reliabilitet kan ses som god genom att samtliga utgivna kursplaner under 

ett visst tidspann är inkluderade i studien. Alla texter har behandlats enligt samma synsätt och 

metod, och alla texter är tolkade av samme forskare, jag själv. Avgränsningarna är tydliga och 
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har legat till grunden för studiens resultat. Det som talar emot studiens validitet och reliabilitet 

är annars tidigare nämnda avgränsningar enligt Gadamers synsätt om korrekt förståelse. Genom 

att avgränsa sig från delar av grundskolans kursplaner försvinner en del av helheten och därmed 

kan också viktig information om rytmens position och funktion missas.
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6. Analys
I följande kapitel presenteras en textanalys av de tidigare nämnda kursplanerna De kommer 

presenteras i kronologisk ordning, och utefter samma mall. De frågor som varje textanalys 

utgår ifrån är:

 Vad ligger i fokus?

 Vad utrycker/vilket budskap har texten?

 Vilka ordval har använts?

 Vad kan tänkas ha uteslutits i texten?

6.1 Lgr 62 - översiktsanalys

Kapitlet i lgr 62 som rör musik är uppdelat i tre huvuddelar, mål, huvudmoment och  

anvisningar och kommenterar. Utöver detta är de två sista delarna i sin tur uppdelade i låg–, 

mellan– och högstadiet. Den sista huvuddelen är också den som har störst omfång i ämnet. Här 

redovisas musikens funktionalitet i samband med andra ämnen i skolan, dess vikt och 

allmännytta, samt en beskrivande och förklarande del som tjänar och hjälper musiklärare in i 

verksamheten.35 Som komplement till dessa texter finns även ett exemplifierat kursupplägg, där 

man som lärare kan få idéer till hur en långsiktig planering över tre år skulle kunna se ut.36

 I underkapitlet undervisning på högstadiet redogörs för tre olika typer av undervisning, 

sång, spel och lyssnande. Skolöverstyrelsen har även delat in materialet för att årskurs sju ska 

separeras från årskurs åtta och nio. Anledningen som ligger till grund för detta sägs vara 

pubertetens och målbrottets problematiska tid, som kräver en modifierad detaljplan för just 

elever i årskurs sju.37 I avsnittet exemplifieras olika idéer till sångövningar som lämpar sig för 

just elever som befinner sig i målbrottet, och även upplägg på lektioner där fokus istället läggs 

på ett aktivt lyssnande, under tiden rösten inte bär tillräckligt väl. Om ämnesinnehållet spel 

nämns inte många rader för årskurs sju, förutom att det ses som ett gott komplement för elever 

som just nämnt, har problem med målbrottet. Främst för dessa elever, förs lyssnande fram som 

ett starkt undervisningsargument för elever som hamnat i målbrottet. I samma avsnitt nämns 

också vikten av att i största mån använda sig av noter till alla klingande exempel, just för att 

eleverna skall få chansen att stifta bekantskap med notbildens något abstrakta uppsyn i 

kombination med musiken.38 I årskurs åtta och nio förändras musikämnet till något frivilligt, 
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”De elever som på högstadiet väljer musik, förutsätts ha en viss lust och fallenhet för ämnet”.39 

Med detta blir det möjligt att tolka meningen med att musik i årskurs åtta och nio var något 

valbart, och inte ett ämne som ingick i grundutbildningen, förutom i årskurs sju. I och med 

årskurs åtta och nio har de tre undervisningskategorierna sång, spel och lyssnande istället slagits 

samman, och redovisas också tillsammans. Förklaringen till detta kan finnas i sättet som 

Skolöverstyrelsen redovisar elevernas förhållningssätt till musiken i samband med att de blir 

äldre. ”På högstadiet framstår behovet av samverkan mellan musik och andra ämnen med än 

större skärpa än tidigare”.40 Här läggs fokus på en mer utvecklad nivå av stämsång, solosång, 

instrumentalt spel, både i grupp och i soloutförande samt en lektionsplanering som drar mera 

mot analys och studier av musikverk, partitur, studiebesök på konserter med mera.

6.2 Lgr 62 - detaljanalys

Jag har ovan redogjort för den översiktliga strukturen, där en bred palett av olika musikaliska 

områden som alla delar en tydlig funktion och framstår som lika viktiga. Utifrån de tidigare 

nämnda fyra frågeställningarna visar sig en annan dimension av kursplanen i lgr 62 när en mer 

detaljerad nivå närmar sig.

 ”Undervisningen skall ge eleverna praktisk erfarenhet av såväl vokal som instrumental 

musik”.41 Här blir upplevelsen att vokal och instrumental musik står relativt lika i värde, och  

därmed utnyttjas lika mycket, men vid en jämförelse av mängden text som behandlar spel 

kontra sång och lyssnande, visar det sig att kategorin spel endast upptar ett fåtal meningar för 

hela årskurs sju, åtta och nio under huvudmoment, medan sång och lyssnande upptar knappt en 

halv sida. Anledningen till sångens styrka och fokus i kursplanen går att finna i ”Att sjunga är 

barnens naturligaste musikaliska uttrycksmedel”.42  Detta är en mycket tydlig mening som 

signalerar dels att något är. Det finns därmed inget utrymme för diskussion om huruvida sång 

istället kanske skulle vara barnens naturligaste uttrycksmedel. Fortsättningsvis lyder texten 

”Undervisningen bör därför i första hand inriktas på att genom hela skoltiden hålla intresset för 

sång levande”.43 Dessa två meningar syns i andra stycket under rubriken allmänna synpunkter, 

och ger extra tyngd åt orden eftersom de är formade i början av kursplanen, där texten ses som 

mer generell och övergripande för hela skolgången.

 Vart finns då rytmen och rytmikbegreppen i denna avgränsning av kursplanen då? Svaret  

visar sig delvis under sångens avdelning i texten. 
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 … visor på främmande språk,  speciellt med anknytning till jazzens stil, såsom negro spirituals, 
 passar elever på detta åldersstadium. Sistnämnda sånger, som ofta utgör goda exempel på 
 pentatonisk tonalitet  och är förhållandevis lätta att förse med ett improviserat ackompanjemang 
 t.  ex . på stavspel, har i många fall ett mindre tonomfång och lämpar sig att utföras som 
 växelsånger mellan antingen två sånggrupper eller en försångare och en sånggrupp.44

Även om rytmbegreppet eller rytmik inte nämns i ovanstående citat eller någon annanstans i 

högstadiets text, blir det möjligt att genom citatets innehåll se behovet och användningen av 

rytmik. Jazzens musikaliska uppbyggnad, som grundar sig i en swingpuls och trioler 

tillsammans med negro spirituals, vars religiösa ursprung finns i afrikanska slavars arbetarsånger 

under kolonialismens dagar. Inom dessa två typer av afroamerikansk musik är rytmen 

grundläggande. Negro spiritual är med sin call and response ett sätt att improvisera och öva 

rytmiska förhållanden, både med kroppen och med rösten.45 Frånvaron av rytmbegreppet kan 

till största del förklaras med att det istället fokuseras på under de tidigare åren(ska detta ligga 

under sammanställning eller diskussion kanske istället… utveckla lite också).

 Sammanfattningsvis kan här uttolkas en kursplan som värderar sången högt men strävar 

efter större balans mellan den nya moderna instrumentala musiken och den mer traditionella 

svenska sångskatten i form av visor, folkmusik, och till viss del jazz. 

6.3 Lgr 69 - översiktsanalys

Likt lgr 62 är musikens kursplan för lgr 69 uppdelad i tre delar, huvudmoment, mål samt 

anvisningar och kommentarer. Det sistnämnda har ett antal underrubriker som har förändrats 

något sedan föregående kursplan. Nu behandlas sång och spel under samma rubrik, och utöver 

rubriken lyssnande finns nu också gehörsutveckling och röstvård vilket jag kommer återkomma 

till lite senare i texten. Den stora skillnaden mot tidigare i kursplanens utformning ligger i 

Skolöverstyrelsens reflektioner över lärarens ansvar i sin roll som pedagog. Rubrikerna 

planering, samverkan, arbetssätt och läromedel visar på en tankegång där läraren och eleven står 

ömsesidigt närmare varandra än tidigare, och där läraren nu fått klarare direktiv över vad som 

förväntas av denne.46 Utöver dessa nya rubriker har även skapande tillkommit över nya rubriker. 

Detta kan tolkas som ett komplement till tidigare rubriksättningar. Tillskottet av riktlinjer för 

planering, samverkan, arbetssätt och läromedel kan tolkas som ett rop på tydligare struktur från 

Skolöverstyrelsens håll. Vid ett omvänt tankesätt, om riktlinjerna hade funnits i lgr 62, och 

istället tagits bort i lgr 69, kan det tolkas som  att riktlinjerna var allmängiltiga, alternativt inte 

längre relevanta för undervisningens struktur och genomförande. Huruvida det eventuella 
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ropet på ökad struktur kom från lärarnas håll eller från Skolöverstyrelsens, finns det inga 

indikationer på i kursplanen. Däremot har lgr 69 fått ett centralt avsnitt som rör planering 

överlag, som inte fanns med i lgr 62. Där behandlas frågor och tankar som rör planering både 

långsiktigt, över flera terminer, och kortsiktigt, likt dag– och veckoplaneringar.47 

 En av de nya rubrikerna för Lgr 69 som nämndes tidigare var röstvård. ”Under hela 

skoltiden bör elevernas röster kontinuerligt vårdas och utvecklas… Detta gäller även 

talrösten”.48 Här förstärks vikten av att vårda och träna sin röst, och inte bara i sång, utan också 

för tal i vardagen. Lärarens nya roll att uppmärksamma varje enskild elevs röst och dess 

utveckling synliggörs också i samma avsnitt. Vidare påpekas att lärarens egen röst är en viktig 

förebild för eleverna och hjälper till att forma varje elevs personliga klang. Därmed blir också 

lärarens framtoning i tal och sång en stor och viktig del i musikundervisningen. Rubriken 

röstvård kan ses som en utveckling, en förgrening av sångens plats i tidigare kursplan. Här ges 

plats åt målbrottets bekymmer, och hur läraren skall tampas med de elever som hamnat där. 

Slutligen  ges också vissa korta övergripande tips om hur röstövningar skall gå till för att 

utveckla och stärka röstens kapacitet och funktion.49  Den andra nya rubriken är 

gehörsutveckling som kanske är den mest intressanta utvecklingen sedan föregående kursplan. 

Lyssnande finns fortfarande kvar som delrubrik men har nu alltså fått en kompletterande rubrik 

som behandlar gehöret. Syftet med det nya delmomentet är att ”…utveckla elevernas förmåga 

att uppfatta och återge rytm, melodi och klang samt att utveckla ett inre hörande, en förmåga 

att ‘tänka musik’”.50 Detta menas på i samma textavsnitt vara grunden till alla möjligheter att 

förstå musik på ett djupare plan. Gehörsutveckling är något som enligt kursplanen skall ”… 

vara korta, meningsfulla och stimulerande moment i lektionen”.51  Undervisningen i gehör är 

därmed ett slags nytänkande inom lgr 69 där kursplanen numera särskiljer på lyssnande och 

aktiv gehörsträning istället för att befatta sig med båda delarna samtidigt.

6.4 Lgr 69 - detaljanalys

Med undervisning i gehör främjas och utvecklas lyssnandet för den enskilde eleven. Detta hade 

redan uppmärksammats i Lgr 69. Gehörsträning som begreppet uttrycks är uppdelat i olika tre 

moment där övningar baserat på rytm och melodi utgör majoriteten av gehörsträningen. Det 

handlar först om diktat, att återge ett stycke melodi eller  en rytmisk figur i form av noter. 

Fortsättningsvis handlar det om att återge en spelad melodi eller rytm på ett instrument, 
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exempelvis sång eller piano. Slutligen beskrivs övningar som går ut på att återge en notbild via 

ett instrument. Dessa tre övningsperspektiv var tänkta att användas parallellt för att eleverna 

skulle utveckla en översiktlig kunskap i gehörets nytta. Övningarna uppmuntrades även i 

samband med instrumentspel.52

 En mycket tydlig utveckling av rytmbegreppets ökade närvaro i kursplanen kan ses i 

näst sista stycket av gehörsutveckling; ”Rytm förbinds naturligt med rörelse. Eleverna bör få 

klappa, gå och springa rytmer samt spela dem på instrument. Rytmisk rörelse bidrar till barnets 

frigörelse och utveckling”.53 Detta är nästan ordagrant översatt från Dalcroze egna tankar och 

pedagogiska metod om rytminlärning.Märk väl att stycket inte explicit uttrycker att läraren ska 

eller kan kräva att eleverna skall gå, springa och klappa rytmer, men att de bör få göra det. 

Ordvalet kan tolkas som en gardering från Skolöverstyrelsens sida. Ur en lärares perspektiv 

tolkas det att utvecklingen är tydlig. Elevernas sinne för rytm och gehör utvecklas enligt 

kursplanens text bäst genom fysisk rörelse, men från en annan lärares perspektiv kan det tolkas 

att rörelse visserligen är bra, men inte något obligatoriskt. Läraren kan därmed få sin 

tolkningsfrihet och sitt frirum. 

 Gehörets och planeringens synliggörande inom lgr 69 kan tolkas som det progressiva 

under slutet av 1960-talet. Tidigare var dessa två underämnen inte en del av kursplanen i musik 

utan kom i stället i skymundan av sångens starka framtoning. Gissningsvis fanns det redan 

någon form av gehör och planering i musikundervisningen innan lgr 69, eftersom dessa två 

områden är viktiga för att dels förstå musikens världs, och dels för att kunna genomföra 

lektioner att det är svårt att tänka sig lektioner utan dem.

6.5 Lgr 80 - översiktsanalys

Det första läsaren möts av i lgr 80 är det nya upplägg som läroplanen är strukturerad efter. Här 

är den löpande texten med anvisningar och kommentarer utbytt mot en kort allmän 

målbeskrivning tillsammans med en del som avser huvudmoment inom låg–, mellan–  och 

högstadiet. De nya rubrikerna är Att musicera tillsammans, Att skapa musik och Musiken i 

samhället och världen. Borta är de beskrivande texterna med olika former av målbeskrivningar. 

Dessa är nu ersatta med ett antal punkter för varje åldersgrupp av elever som istället starkt 

utrycker att ”eleven skall…eleven skall få möjlighet att...”.54  Kursplanen tar därmed 

utvecklingen och tydligheten i musikämnet ett steg framåt. Nu handlar det inte längre om att 

någonting bör göras, utan nu skall det göras. Målet har alltså utvecklats till ett krav, både 
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gentemot eleven, men också mot läraren och skolan som nu måste erbjuda möjligheter i 

undervisningen för elever att exempelvis få ”improvisera ackompanjemang på olika melodi–, 

ackord–, och rytminstrument till sång, dikt, dans eller rörelse”.55 

 Vi backar ett steg tillbaka till de tre nya rubrikerna i kursplanen. De två första 

övergripande rubrikerna; att musicera tillsammans och att skapa musik syftar till att utgöra den 

mer praktiska delen inom musikundervisning. Under dessa rubriker sammanfattas kunskaper 

om ackompanjemang, dans, rytmspel och spel på olika typer av instrument. Texten syftar här 

till att få eleverna att lära sig att bruka instrument, lära sig olika klassiska rytmer från olika 

musikstilar, samt använda kroppen till att utveckla kunskapen om dans och teater. Den tredje 

och sista rubriken; musiken i samhället och världen, kan tolkas som mer teoretiskt lagd och 

fokuserar mera på ämnet ur ett musikvetenskapligt perspektiv. Här syftar studierna till att 

centreras kring musik i andra delar av världen, musikens sociala kontext bland ungdomar, och 

avslutningsvis, vidga elevens kunskap om alternativa musikinstrument och dess fysiska 

konstruktion.56

6.6 Lgr 80 - detaljanalys

”Eleverna skall få möjlighet att improvisera i rörelse och rytm, inspirerade av musik, dikter, 

berättelser, händelser m m,”.57  Detta citat är hämtat från den första av fem punkter som  

högstadiets elever förväntas göra under rubriken att skapa musik. Detta är alltså en naturlig 

fortsättning och utveckling av tankarna i Lgr 69 om rytm och rörelse kopplat till 

gehörsträningen.58 Skillnaden ligger i hjälpverbet skall som tydliggör hela meningens innebörd. 

Likt tidigare nämnt i översiktsanalysen är detta den största skillnaden i formuleringarna mellan 

lgr 69 och lgr 80. Vidare fokuserar kursplanen nu på mer saker som rör rytm och rytmik, 

”komponera egna melodier… genom rörelse och spel arbeta med rytmer…”59är bara två av flera 

punkter i lgr 80 som behandlar rytm. För att kunna komponera egna melodier krävs också vissa 

förkunskaper inom rytmik för att möjliggöra detta. Och att arbeta med rytmbegreppet genom 

rörelser och spel är nu inte längre något fenomen som bara finns inom låg– och mellanstadiet, 

utan i och med Lgr 80 också i högstadiets kursplan och undervisning.

 Totalt sett synligörs ordet rytm i fyra av nio punkter, kopplat till de två mer praktiskt 

lagda rubrikerna i lgr 80. Detta är en ökning och förändring från lgr 60 och lgr 69 som istället 
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valde att föra fram sången och att ha en god sångröst som det viktigaste.60 I Lgr 80 genomsyras 

stora delar av högstadiets kursplan istället av vikten att bredda sina musikaliska kunskaper och 

synfält. Det är inte bara rytmen som har fått ökad uppmärksamhet i lgr 80 utan också musik i 

allmänhet som socialt kommunikationsmedel mellan människor. ”Eleverna skall få möjlighet att 

studera musik… med inriktning på musikens sociala, ekonomiska, och religiösa funktioner och 

uppmärksamma den passiviserande och stereotypa musik som förekommer i många 

ungdomsmiljöer,”.61  Att omnämna ett viss typ av musik som passiviserande och stereotyp kan 

tolkas på en mängd sätt, givetvis beroende på vilket syfte tolkningen utgår ifrån och vilken typ 

av musikalisk erfarenhet och relation till musik som uttolkaren har. Utifrån lgr 80 och dess 

positiva syftesformuleringar i början av målbeskrivningen om varför elever bör studera musik, 

och hur de bör studera musik, klingar formuleringen något kalla och nedlåtande.62  Texten 

upplevs likt att kursplanen tar ställning i frågan om vad som är bra respektive dålig musik? Och 

således indirekt också öppnar upp för frågan vad är musik? Frågan som ofta är en väldigt 

intrikat fråga för många människor, kan ses som ett uppmärksammande om i vilken riktning 

den svenska ungdomen är på väg, och att det behövs uppmärksammas vad musik egentligen 

innebär.

 Sammanfattningsvis visar det sig att lgr 80 vill framstå som modern och mer konkret än 

föregångaren lgr 69. Det kan vi främst se med hjälp av hur Skolöverstyrelsen använder sig av 

hjälpverbet skall, som genomsyrar varje punkt i kursplanen. De tidigare satta målen har nu 

omformats tills något som i hög grad liknar krav. Och som en reflektion av den ökade 

musikkulturen i Sverige under denna tid har även de första konkreta tankarna om musik ur en 

social kontext visat sig i kursplanen.63 Helt borta är nu sångens starka fokus och många av de 

stamsånger som tidigare var en stor del av de äldre kursplanerna.64

6.7 Lpo 94 - översiktsanalys

Det första meningarna i kursplanen för musikämnet ur lpo 94 är på ett sätt en direkt 

fortsättning där Lgr 80 slutade. I målbeskrivningen för kursplanen talas det varmt om musikens 

ställning och förankring i individen och samhället, och hur samhället samtidigt starkt präglas av 

den internationella ungdomskulturen. Lpo 94 är den läroplan som är minst omfattande sett till 

antal sidor text. Även kursplanen i musik har förminskats något och är mer generaliserande. 

Den har även formats om till att återigen bli en mer målbeskrivande bedömningsmatris än 
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tidigare. Fortfarande formuleras målen med av hjälpverbet skall, som ”Mål som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret”.65 Även om denna mening kan tyckas vara tydlig nog är 

de specificerade punkterna efteråt inte riktigt lika tydliga som i tidigare kursplaner. Ett exempel 

på detta är den första punkten efter föregående rubrik ”Eleven skall - kunna delta aktivt i sång, 

spel på instrument samt dans och rörelse”.66  Målet kan till en början ses som relevant och 

tydligt, men kursplanen ger här varje lärare sin egen möjlighet till tolkning och ger därmed 

lärare ett ökat frirum. Denna typ av formulering i text kan skapa en variation i 

musikundervisningen. Detta kommer att återkomma senare i diskussionskapitlet.

 Det strukturella upplägget för kursplanen i musik är i och med det nya tregradiga  

betygssystemet i musik; icke-godkänt, godkänt och väl godkänt, indelat i två målgrupper.67 Mål 

som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret respektive det nionde skolåret. Utöver 

detta finns det nytillkomna rubriker, betyg och bedömning samt ämnets uppbyggnad och karaktär. 

Den sistnämnda rubriken behandlar ämnets struktur och hur Skolverket ser på begreppet 

kunskap ur ett musikperspektiv. ”I det framväxande kunskaps– och informationssamhället bör  

kunskaper i musik betraktas i ett vidare perspektiv där de kommunikativa, kreativa och 

estetiska dimensionerna i musiken också ses som verktyg för att uttrycka sig och bättre förstå 

sin omvärld”.68 Detta citat är hämtat från det sista stycket i föregående rubrik visar tydligt på 

att musikämnet nu har vuxit till något som inte längre är ett isolerat ämne,utan till något som 

kan ses som tvärvetenskapligt och betydelsefullt inom skolan och för människan, även om hon 

inte musicerar själv.

6.8 Lpo 94 - detaljanalys

De introducerande meningarna i kursplanen som beskriver musikens betydelse och funktion i 

människans liv, är fulla av positivt laddade ord. Musiken betydelse för människan återfinns 

redan i det första stycket av kursplanen där det talas om hur djupt förankrad musiken är i 

individen och samhället vi lever i. Det talas om att eleverna ska ges en allsidig musikalisk 

utveckling i syfte att stärka humanitära och kulturella värden i vårt framtida samhälle.69 

Samtidigt som musikens mycket viktiga, och nästan oumbärliga roll lyfts fram under stora delar 

av kapitlet, avslutas stycket med ”Varje elev som lämnar grundskolan bör ha uppnått sådana 
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kunskaper i musik…”.70 Ordet bör gör att uttrycket ställer sig, om inte i direkt motsägelse till 

tidigare tankar om musikens vikt, urholkar ordet styrkan i tidigare positiva nämnda meningar. 

Ordets funktion återkommer även i delkapitlet; mål att sträva mot.Här talar texten om att 

”Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven…”.71 Här presenteras åter igen att 

ett måste, till följd av en strävan mot ett eller flera mål. Kursmålens liknande struktur att 

”eleven skall kunna delta aktivt i sång, spel på instrument samt dans och rörelse” skapar också 

en tolkningsfrihet.72 Vad menas egentligen med aktivt deltagande? Citatet kan uppfattas som 

det blommat upp ur olika motiveringar. Motiveringar som inte nämns i läroplanen eller 

kursplanen. Underförstått för att kunna delta aktivt i dans, rörelse och spela ett instrument,  

krävs en viss kunskap om rytm. Lpo 94 reflekterar inte huruvida det krävs kunskap i 

rytmförtrogenhet eller rytmik, utan ser ämnet ur ett bredare perspektiv där de stora 

kunskaperna om rörelse, dans och fysiskt musicerande är det väsentliga. 

 Under betygskriterier för väl godkänd ventilerar Skolverket begreppen puls och rytm för 

första gången i högstadiets kursplan. Här ska eleven använda sig och behärska dessa 

grundbegrepp för att kunna uppnå betyget väl godkänd. Att dessa begrepp nämns först i de 

högre betygskriterierna och inte i de grundläggande målen kan tyda på att Skolverket associerar 

rytm och puls som något av en fördjupande kunskap, som normalt bara behandlas ytligt i de 

allmänna studierna av musik . Den grundläggande kunskapen om rytm och rytmik behandlas 

uteslutande i de längre åldrarna enligt kursplanen, då det återfinns i de mål som ska uppnåtts i 

slutet av det femte skolåret. Därmed avgränsar skolverket den grundläggande inlärningen av 

rytmik till yngre elever, och väljer att se kunskapen som en fördjupning som istället används i 

grundskolans senare år.

6.9 Kp 2000 - översiktsanalys

De stora likheterna i kp 2000 jämfört med föregående lpo 94 är den övergripande strukturen i 

innehållet och rubriksättning som är till synes oförändrad. Förändringen ligger istället i att det 

har det tillkommit en högre betygsnivå; mycket väl godkänd, som syftar till att separera och 

ytterligare tydliggöra de nu fyra olika betygsnivåerna. 

 Innehållet i den allmänna texten och kursplanens mål har också utvecklas och skrivits 

om, samt beslutet att åter höja upp sången och tydliggöra att ”vokalt och instrumentalt 

musicerande utgör ämnets kärna”.73  I samband med att den vokala och instrumentala 

kunskapen åter höjts upp, har även medvetenheten om rytm och rytmik ökat då detta krävs för 
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att kunna förstå och uppnå de nya mål som skolverket ställt upp.74 Ett av dessa mål som kräver 

en ökad förståelse och kunskap om just rytm är den första punkten i kursplanen ”eleven 

utvecklar kunskaper på instrument och sång som en grund för musicerande enskilt eller i 

grupp…”.75 Härmed förutsätts inte bara grundlig kunskap om rytm, utan också att elever ska 

jobba tillsammans i grupp. Detta är ett steg i utvecklingen som tillsammans med målen om att 

öka förmågan att använda IT inom sitt musicerande, och att utveckla och förstå allmännyttan 

med en god sång– och talröst, lägger grunden till bredare och mer tvärvetenskaplig syn på 

musik.76  Slutligen har synen på musikens roll i vår kultur förändrats. I och med kp 2000 

fastställs det att musiken är en fast och genomgående punkt i alla kulturer. Tidigare har det 

istället omskrivits som att musiken ”haft en stor social och kulturell betydelse för 

människor”.77  Tillsammans med en modernare syn på elevens egna utvecklingskurva, där det 

talas om en växelinlärning mellan en skapande och en aktivt musicerande del som krävs för att 

uppnå maximal inlärning av musikämnet som möjligt, utgör detta grunden för den nya 

kursplanen i kp 2000.78

6.10 Kp 2000 - detaljanalys

Även om ytan ser nästintill identisk ut med föregående kursplan i lpo 94 skiljer den sig mycket 

under vid en närmare granskning. Den stora förändringen på musikämnet är egentligen den 

utvecklade synen på vad musik innebär, och vad den fyller för funktion i samhället. I samband 

med radio och teves och inte minst internets utveckling förändrades bilden av musik i slutet av 

1990-talet, vad dess syfte var, och för vem musiken var till för. Musikens utbud och 

tillgänglighet ökade i Sverige och dessa kunskaper går att finna mellan raderna även i den då 

aktuella kursplanen. ”I dagens internationella ungdomskultur förenas musik och text, ofta i 

kombination med bild, till nya uttrycksformer som speglar och påverkar den växande 

individens livssyn”.79 Vad säger då detta citat om musikundervisningen och vart den ska syfta? 

Först och främst visar texten att musiken numera är ungdomlig och internationell, på ett 

globalt sätt, och inte längre beroende eller förknippad med fysiska landgränser. Vidare uttrycker 

texten en kunskap om att musik och det visuella i en sammansmält arbetsform var viktigare än 
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någonsin. Slutligen kan texten tolkas att samhället påverkar musiken och musiken påverkar 

samhället i en slags växlande beroendeposition.

 ”Utvecklingen av IT erbjuder nya möjligheter till lärande, kommunikation, musicerande 

och skapande och har förändrat ämnets förutsättningar”.80 Kursplanens nya reflekterande del 

över musikämnet som tvärvetenskapligt, IT-samhällets intågande i musikens värld och dess 

snabba förändring genomsyrar större delen av texten. Trots denna modernisering av 

musikämnet sett till föregående kursplaner genom åren, finns där en konservativ ådra som 

bevarat de mer traditionella och fortfarande relevanta kunskaperna och målen kring röstlära, 

instrumentkunskap, musikteori samt musikhistoria.81

 Fokus på rytmik och rörelse har i samband med kp 2000 införande ökat. Under de mål 

som elever förväntas ha uppnått i slutet av det nionde skolåret nämns bland annat ”eleven skall 

kunna delta i gruppmuciserande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera över 

och bedöma utförandet”.82 Detta i direkt jämförelse med det första av betygskriterierna för väl 

godkänt ”eleven deltar i sång och spel på melodi-, rytm- och ackordsinstrument i olika former 

av gruppmusicerande”.83 Förutom att målet och kriteriet för väl godkänt är lika varandra, delar 

dessa båda citat också den förstärkta synen på instrumentalt spel, där rytmiken är en av 

grundstenarna i lärandet. Sammanfattningsvis har Kp 2000 utvecklat och åter stärkt sången och 

det instrumentala musicerandet, som indirekt då också ökat intresset och behovet för rytmik i 

musikämnet. Samtidigt har media och en modernare syn på musik, inte bara som historisk 

teoretisk kunskap, eller fysiskt musicerande utan också som gränsöverskridande tvärämne 

infunnit sig inom musikens väggar. 84

6.11 Lgr 11 - översiktsanalys

Denna kursplan är den modernaste tillsammans med tidigare nämnda kursplaner, och 

implementeras fortfarande runt om i landet. Den är också jämfört med de äldre kursplanerna 

den mest omfattade och detaljerade av dem alla. Musikämnet i dagens skola rör inte längre bara 

det fysiska musicerandet eller det teoretiska analysen av musik, utan också allt det som numera 

förknippas och samlas kring ämnet musik som röstlära, hörselskador, kunskap om kroppens 

påverkan av musik, bild, media och dans. Detta skapar ett musikämne som är bredare än 

någonsin och även mer influerat av teknik och media än tidigare.
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 Utformningen av kursplanen skiljer sig i från föregångarna genom att denna har ett väl 

definierat syfte samt ett nytt femgradigt betygssystem.85 Detta system spänner mellan A-E där 

A är det högsta betyg som kan utdelas, och E är det lägsta som motsvarar godkänd. Det 

centrala innehållet i lgr 11 är nu fördelat under rubrikerna; Musicerande och musikskapande, 

musikens verktyg och musikens sammanhang och funktioner. Inom musicerande och 

musikskapande behandlas det mer fysiska spelandet, gestaltning och uttryck inom musik. Detta 

tillsammans med mål om gehörsbaserad kunskap som ”Rytmisk och melodisk improvisation till 

trumkomp…” visar på tendenser att rytmikens betydelse åter igen har ökat och att det nu också 

behövs uttryckligt stå  för sig själv som enskilt begrepp.86 Under rubriken musikens verktyg 

fångas röstens betydelse upp och här syftar målen till att eleven ska lära sig utveckla och förstå 

sin röstkapacitet och möjligheter. I samma delkapitel behandlas även människans hörsel, 

känslighet och vikten av ett dynamiskt musiklyssnande. Slutligen har Skolverket valt att  

placera kunskapen om ”rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, 

refräng och ackord…” här för att synligöra vikten av en stark teoretisk kunskapsgrund för att 

kunna förstå, reflektera och skapa musik.87 Den sista rubriken under centralt innehåll, musikens 

sammanhang och funktioner, behandlar musikens psykologiska roll där ljudets påverkan för 

tanke och känslor tas upp. Samtidigt tar innehållet här en mer samhällskritisk vändning då en av 

punkterna behandlar musikens roll inom media, spelindustri och film. Avslutningsvis behandlas 

också en mer samhällsteoretisk-historisk insyn inom ”konstmusik, folkmusik och 

populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, 

låtskrivare och musikaliska verk”.88

Det nya betygssystemet är pedagogiskt förstärkt genom att nyckelorden för varje kunskapskrav 

är i fetstil för att tydliggöra vad i texten som är av högre vikt vid betygsbedömning. Borta är de 

tidigare punktsystemet där korta meningar syftade till det innehåll som varje elev skulle 

tillgodose sig för ett visst betyg. Istället bygger det nya systemet på en mer löpande text som 

visar på ett starkare helhetstänkande med en röd tråd inom hela musikämnet.89

6.12 Lgr 11 - detaljanalys

Förutom det nya betygssystemet är införandet av ett tydligt syfte den absolut största 

förändringen som skett sedan kp 2000. Här problematiseras musikämnet och bearbetar vad 
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själva undervisningen ska gå ut på. De flesta meningar börjar antingen med ”undervisningen ska 

ge eleverna…”, eller alternativt ”genom undervisningen ska…”.90 Detta kan ses som ett tecken 

på att texten är skriven direkt riktad till lärare. Syftet avslutats sedan med en kort 

sammanfattning i tre punkter som hänvisar till att eleverna ska under sin studietid utveckla sin 

personliga förmåga att ”spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik… 

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang”.91  Fortsättningsvis under rubriken musicerande och musikskapande visar sig 

rytmiken åter förstärkt i kursmålen. Skolverket har här utvecklat de tidigare nämnda målen i kp 

2000 som berörde sång och instrumentspel i grupp.92  Numera har Skolverket adderat en text 

som säger att varje elev ska kunna behärska ”genretypiska musikaliska uttryck”.93  Detta 

tillsammans med följande punkter under rubriken musikens verktyg som behandlar just 

begreppen dynamik, klang, rytm, taktarter tempo med mera. Det skapar en stark grund för att 

fortsätta bygga kunskap om rytm och rytmik även i grundskolans äldre årskurser, och inte bara 

som ett grundbegrepp som behandlas i de yngre åldrarna enligt tidigare kursplaner. 

 

När det kommer till betygskriterierna för lgr 11 är dessa skrivna i löpande text med vissa 

fetstilade nyckelord. För betyget E i slutet av årskurs nio krävs prestationer inom samtliga  

tidigare nämnda områden, men med förbehåll att de klaras av med viss säkerhet eller tajming. 

Ordet viss och även ordet delvis är beteckningar som kännetecknar betygskriteriet E 

genomgående. För högre betyg krävs högre kunskaper och prestationer inom samma områden, 

det vill säga sång, ackompanjemang, teori och musikhistoria. Utöver detta krävs det att eleven 

ska kunna visa musikalitet genom reflektion av sin egen och andras prestationer.94 Betygen D 

och B baseras på de högre betygen C och A, och ges till de elever som inte uppfyller alla kraven 

i C och A. I dessa två betygsnivåer används beteckningarna relativt, delvis och utvecklande, 

samt hög, god och väl fungerande istället. ”Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med 

god säkerhet rytm och tonhöjd”.95  Detta citat är hämtat från ett av de kunskapskraven för 

betyget A i årskurs nio och visar en liten del av kunskapsnivån som krävs för att erhålla högsta 

betyg i musik. Genomgående för samtliga betygsnivåer är att textens utformande ger läsarens 
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en stor tolkningsfrihet i hur denne vill tyda vad som exempelvis är god tajming och god 

rytmsäkerhet. 

 Denna kursplan är sammanfattningsvis nytänkande och ser musiken ur ett bredare 

perspektiv än tidigare. Musikens funktion inom olika medier exempelvis datorspel och film 

synligörs och även kunskapssynen på instruments funktion inom olika genrer ökar också ämnet 

bredd mot tidigare. Det nya betygssystemet kan också efter att det har implementerats, ge 

upphov till en lättare och noggrannare betygssättning än tidigare.96
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7. Resultat av analys
Att utkristallisera kunskap ur en text skapar hur objektivt syftet än må vara, alltid ett subjektivt 

resultat. Läsaren tolkar och försöker förstå vad författaren menar, även fast läsaren är medveten 

om att denne aldrig kommer förstå texten precis som författaren avsåg från början. Detta är 

textanalysen svaghet, men även dess styrka då samma text kan ses på flera sätt av olika 

människor, och därför utvecklas till en djupare förståelse.97 Här nedan redovisas sammanfattade 

resultat av den tidigare analysen indelat i de frågor som ställdes i början.

7.1 Vad ligger i fokus?

Gemensamt för alla kursplaner är deras relation till sång och sångrelaterade moment. Rösten 

har alltid varit människans naturligt inbyggda instrument i kroppen, och varje röst är unik 

vilket också skapar en stor variation och bredd i musikundervisningen. Att sjunga kräver heller 

ingen ekonomisk investering jämfört med att exempelvis köpa ett piano eller en fiol. Därför är 

det inte konstigt att sången givits stor plats, framförallt i de tidigare kursplanerna som lgr 62 

och lgr 69, där de till och med hade utformat en speciell kursplan för årskurs sju, en ålder då 

många pojkar träder in i målbrottet och får problem med att kontrollera rösten.98 I lgr 80 och 

lpo 94 förflyttades fokus lite från sång till mer instrumentlära och musikproduktion, detta nya 

fokus kan vara en funktion av de nya tekniska framsteg som började genomsyra samhället 

under denna tid. Under kp 2000 och lgr 11 lades förutom sångens ständiga närvaro, fokus på 

musik som ett tvärämne som skulle kunna fungera som en positiv länk mellan människor av 

olika etniskt ursprung och även i kombination med andra ämnen.99 I modern tid är musikämnet 

större än tidigare vilket gör att fokus blir bredare. I de två senaste kursplanerna finns inte bara 

det obligatoriska delarna som rör musikteori, historia och spel med, utan också 

musikproduktion, mediakunskap, studioteknik. Ämnet har således utvecklats till något med 

flera perspektiv och stor ämnesbredd.

7.2 Vad utrycker/vilket budskap har texten?

I anslutning till föregående fråga är ofta kursplanens fokus också dess budskap. I lgr 62 

uppmärksammas sången och instrumentkunskapen som jämställda, dessa ska behandlas med 

lika många timmars undervisning. Dock göms en viss dubbelmoral i texten då kursplanens 

texter inte behandlar instrumentlära i samma omfattning och detalj som sång. Detta är en 
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genomgående struktur i både lgr 62 och lgr 69 att i målbeskrivningen tala om dessa två som 

jämlikar, men i genomförandet positionera sången som det primära i musiken.100

 Lgr 80 tog genom ett större fokus på rytmik, rytmbaserad kunskap och även musikens 

plats i våra samhällen och i världen, ett stort steg framåt i utvecklingen. Här genomsyrades 

budskapet en större musikalisk bredd och av att ”…ta tillvara elevernas förutsättningar och 

möta elevernas behov”.101  Gemensamt för alla kursplaner är att de talar alla med samma styrka 

om musikens kraft och hur djupt rotad den är i vår kultur och våra samhällen, mer som ett 

faktum, men inte varför. Det är endast i lgr 11 som kursplanen nämner musikens känslomässiga 

påverkan och hur vi människor fysiskt och psykiskt påverkas av ljud runt omkring oss.102

7.3 Vilka ordval har används?

I de tidigare kursplanerna från lgr 62 och lgr 69 användes ofta formuleringar som kopplades 

samman med glädje och positiva effekter. Spontan musikalisk glädje, lust och skapandeglädje är 

typiska ord som formade de beskrivande texterna i dessa kursplaner.103 Lgr 80 var den första 

kursplanen där texten presenterades i punktform och ordet skall genomsyrande hela texten. 

Detta gav ett tydligare och mer konkret språk om vad som förväntades av lärare och elever. 

Ordvalet levde vidare in i lpo 94 och även kp 2000 men med något reducerad användning. I lgr 

11 är den stora förändringen i samband med det ändrade betygssystemet också formuleringen 

för de olika betygsnivåerna. Här används orden; enkla, bidra och någon mån som förklaring till 

betyget E, medan relativt är ledordet i betyg C. För högsta betyg används orden väl, hög, god 

och personligt musikalisk.104

7.4 Vad kan tänkas ha uteslutits i texten?

Svaret kan delas upp i två delar, alternativt två perspektiv. Det första svaret är att det som har 

uteslutits är naturligtvis det som inte står med. Det vill säga, det som är av intresse inom musik 

men inte klassificeras som nog viktigt att lära sig i grundskolan, utan syftar istället till en 

detaljkunskap. Rytmbegreppet skulle kunna listas under den kategorin. Å ena sidan ett 

grundläggande element i alla världens musik, å andra sidan, en diskurs som kan bli mycket 

komplex och problematisk i gränslandet mellan musikteori och praktiskt genomförande. 

Problematiken i detta svar är att hur ska vi veta vad inom musikens värld som är viktigt? Och i 

förlängningen; Vad är viktig musikkunskap att lära sig i grundskolan? 
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 Det andra svaret är att det är fördjupningskunskaperna som har uteslutits. Samtliga 

kursplaner är en spegling på samhället och dess aktuella kultur. Varje kursplan i musik från lgr 

62 till dagens lgr 11 syftar till att förstärka elevernas kunskaper om det aktuella samhället, för 

att fostra goda samhällsmedborgare, och varje kursplan har på så vis försökt förmedlat all viktig 

kunskap som kan behövas, alltså krävs en bred kunskap där fördjupningar inte platsar. Rytm 

och rytmik finns alltså med i alla kursplaner, men oftast bara som ett grundläggande delmoment 

som syftar till att lära elever den enklaste grunden och inget mer.
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8. Diskussion
Genom att läsa, tolka och analysera de teoretiska kursplanerna inom ämnet musik kan mycket 

ny information finnas. De tidigare tre nämnda frågeställningarna för detta examensarbete i 

kombination med de fyra frågorna om vad i texten som är i fokus, vad som utelämnats, textens 

budskap samt dess ordval, skapar en stor möjlighet till olika slags tolkningar. 

8.1 Teoretisk problematik

Gadamers tankar om hur vi ska förstå och se den rätta tolkningen av en text, kräver en 

förståelse för den närliggande kunskapen. Dessa tankar hamnar till viss del i konflikt i samband 

med tidigare gjorda textanalys, då arbetets begränsade storleksomfång omöjliggör ett större 

hänsynstagande till den kunskap som finns i periferin. Exakt hur stort detta område bör vara 

för att räknas som ett godkänt område är också svårt att säga. Det står i förhållande till ämnet, 

och alltid i relation till de frågeställningar som analysen utgår ifrån. För att få en djupare och 

mer sanningsenlig kunskap om skolverkets kursplaner skulle man alltså enligt Gadamer  filosofi 

helst involverat de närliggande åldersgrupperna, det vill säga både gymnasiet och längre åldrarna 

i grundskolan. Konflikten blir då istället avgränsningen. Hur vet vi när kunskapen om en text är 

god nog? Detta problem kan också vändas till det motsatta. Genom den konflikt som hela tiden 

genomströmmar metoden, skapas hela tiden nya synsätt och tolkningar av samma text. Om 

dessa nya perspektiv kombineras ökar också förförståelsen för ämnet.105

 Ytterligare en viktig aspekt vid textanalys är tiden. Äldre kursplaner kan ses, inte bara 

som representanter för tidigare kunskapsförhållningar i skolan, utan också som en reflektion av 

de samhälle som fanns då. Detta måste också betraktas, men frågan är då på vilket sätt ska 

samhället betraktas? Att musikens kursplan i lgr 62 kan idag uppfattas som något torftig och 

smal är delvis kopplat till dåtidens tekniska utveckling, och med det i åtanke blir det inte 

underligt. Vid en direkt jämförelse är det också den tekniska aspekten som främst skiljer de 

båda åt. Hur förhåller sig uttolkaren till en text som är 50 år gammal? En text som skapats 

utifrån ett helt annat förhållningssätt och forskningskunskap mot vad vi har idag. Detta är 

brister som är svåra att komma underfund med  samt förhålla sig till i detta avgränsade arbete. 

8.2 Rytmikens utveckling i kursplanerna

Den tydligaste gemensamma nämnaren för alla analyserade kursplaner är att rytmbegreppet ses 

som något grundläggande inom musiken. Främst har rytmik och rytmövningar avhandlas i 

grundskolans lägre åldrar, och där har det för det mesta också avstannat. Varför ämnet inte 

behandlas mer än det redan gör i högstadiets kursplaner finns det olika idéer om. Kopplat till 

föregående kapitel om uteslutningar i text kan rytmens plats och funktion i grundskolans 
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kursplaner fortfarande ses som något enkelt och grundläggande. Sundin tar i sin bok upp en 

förklarande idé och studie som bygger på att elever vars skolor satsat hårt på rytmik redan från 

tidig ålder och sedan fortsätter med det genom hela grundskolan, utvecklar en alternativ syn på 

rytmsik musik än jämnåriga elever från andra skolor. Dessa elever som utbildas med extra 

mycket rytmik tappar så småningom intresset för den enklare skolmusiken och även 

radiomusiken, vars raka rytmiska form är för monoton och upprepande för att den ska bli 

intressant för dem.106

 Skulle då det motsatta kunna vara en legitim slutsats? Att elever som istället uppskattar 

den rytmiskt monotona dansmusiken inte fått särskilt mycket rytmikundervisning i skolan? En  

naturlig följdfråga på den frågan är också; behöver vi mer rytmik i skolan? Plötsligt är vi nu på 

väg in i den mycket besvärliga diskussionen om vilken musik som är rätt musik, och huruvida 

en viss typ av musik kan vara bättre än någon annan. En debatt som funnits lika länge som det 

funnits musik i världen. Det finns och har alltid funnits en hierarkisk ordning inom musik 

kopplat till olika årtionden, och dessa hierarkier färgas av i den aktuella kursplanen. Detta 

menar i alla fall Varkøy i sin avhandling som behandlar norska kursplaner i musik mellan 

1960-1997. Ett lands musiktradition och populärmusik avspeglar sig ofta i valda delar av 

kursplanen. Därför är det inte skäligt att påstå att rytmbegreppet förändras i samband med 

kursplanerna, utan snarare indirekt genom förändring av den rådande musikkulturen i landet.107 

Det som kan utläsas av de svenska kursplanerna är i alla fall att rytmen är från att ha varit något 

frånvarande under lpo 94 och kp 2000, är på väg tillbaka i samband med lgr 11. Forskningen om 

rytmens påverkan på oss människor i olika sammanhang har vuxit. Juslin diskuterade redan 

tidigt i sin forskning under slutet av 1990-talet om musikens ljud, rytm och dynamik kopplat 

till hur människor uppfattar och känslomässigt tolkar dessa.108  Fortsättningsvis genomförde 

Juslin och Madison utökad forskning tillsammans om hur människor svarar på rytmiska 

mönster, och vad deras känslomässiga kopplingar blir, och hur de avkodar dessa kopplingar.109 

En del av denna tidiga forskning går numera att spåra i musikens kursplan i lgr 11 som under 

några punkter i målbeskrivningen bland annat presenterar behovet av att studera människans 

syn och känslomässiga funktioner av ljud och musik.110 
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8.3 Teori och ”verklighet”

”… att läraren ständigt håller sig i takt med utvecklingen såväl på den allmänna 

undervisningsmetodikens som ämnesmetodikens område”.111  Detta är ett av de första 

meningarna i lgr 62 inledande ord om den nya läroplanen. Citatet är gångbart än i dag. Att vara 

lärare är en ständig kunskapsresa som aldrig tar slut. Få ämnen har fått en sådan 

kunskapsexplosion sista tiden som musiken. Det talas inte längre om musik i Sverige, utan som 

ett globalt nätverksfenomen där musik och mediatjänster som Spotify, iTunes och Youtube, i 

kombination med sökmotorn Google har utökat musikutbudet och kortat ned avståndet 

mellan låtskrivare/artist och lyssnare med otroliga mått. Aldrig tidigare har det varit enklare att 

finna ny musik under kortare tid. Hur ska då en musiklärare förhålla sig till detta? Musik är inte 

längre något exotiskt. Speciellt för yngre människor är musiken en sådan stor del av vardagen 

och deras identitet att det snart går att jämföras som ett språk likt svenskan. I samband med 

detta har också vår bild av vad musik står för förändrats. Många människor lyssnar inte längre 

aktivt på musik, den finns där istället likt ett lugnande bakgrundsljud i deras ständiga 

närvaro.112 Hur ska den framtida kursplanen i musik utformas så att framtidens musiklärare kan 

handskas med den utveckling som sker? 

 ”Ungdomens intresse för musik har i vår tid fått en dominerande instrumental 

inriktning. Det är därför av vikt, att den instrumentala undervisningen tillgodoses såväl i 

klassundervisningen som i frivillig musikverksamhet”.113  Detta citat är hämtat från den 

målbeskrivande introduktionen av musikämnet i lgr 62 och stämmer överens med den 

nuvarande skolans värderingar, även om det idag är något omformulerat samt att fokus har 

förflyttats lite. Detta citat tillsammans med föregående citat behandlar något mycket viktigt 

som är oberoende av tiden. Det handlar om att som lärare möta eleven på dennes villkor och 

möjligheter, och göra det bästa av varje situation. Många elever har i exempelvis Sandbergs 

avhandling visat missnöje över hur deras musiklärare är gammalmodiga och inte vill ta till sig 

den nya musiken som spelas i media.114 Detta är antagligen ingen nyhet, eftersom det alltid varit 

konflikter om vad som är viktigt och rätt mellan olika generationer. För att applicera denna 

tanke på musikundervisningen idag kan det exempelvis se ut så här: Den senaste elektroniska 

musikgenren som slagit igenom starkt är dubstep som tvärt emot 1990-talets och tidigt 2000-

tals klubbmusik baseras på flera ofta komplexa rytmiska mönster, vars struktur kan återfinnas i 
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extrem progressiv funk och jazzfusion.115 Detta är musik som ofta är mycket svår att rytmiskt 

återskapa på fysiska instrument som gitarr och piano. Historien och forskningen säger oss dock 

att musikens läro– och kursplaner ofta bygger på samhällets syn på musik samt dess aktuella 

musik och kulturliv. Kan det betyda att vi i framtiden kommer få en ökad rytmikundervisning i 

skolan till nästa läroplan?

8.4 En friare tolkning - hur ska kursplanen läsas?

Avslutningsvis bör frågan om tolkningsfrihet lyftas. Hur ska lärare egentligen förhålla sig, och 

tyda aktuell läroplan och specifika kursplaner? Lpo 94 blev i samband med decentraliseringen 

ett skolexempel för en friare tolkning av läroplanen. I relation till dagens diskussion om 

betygsinflation verkar det fortfarande finnas en problematik ur lärarnas synvinkel att tolka 

läro– och kursplaner på ett likvärdigt sätt.116 Betygen är ett känsligt ämne för många elever och 

att skapa rättvisa i betygssättningen verkar vara svårare än många tror. Problematiken verkar 

inte bara bottna i att tolka kursmålen, utan att förhålla sig till rektor och skolans ledning.  

Lärarnas Riksförbud lade fram under vintern 2011 en rapport som pekar på att många lärare 

pressas av rektor och anhöriga till elever i syfte att dela ut högre betyg.117 Lärarnas Riksförbund 

redovisar i sitt resultat att 20 % av alla lärare har blivit utsatta för någon typ av påtryckningar 

och av dessa 20 % har en tredjedel vikt sig till fördel för rektor eller föräldrars åsikt.118 Detta 

öppnar upp för flera framtida frågor kopplat till textanalys av läro– och kursplaner. Varför sker  

detta? Är det betygens utformning i text som skapar problem ur tolkningsaspekten? Eller är 

det att kursplanernas utformning legitimerar lärare att tänka, och under influerande och 

påtryckningar av andra viljor, lättare ändra betyget till elevens bättre, i alla fall på betygspappret. 

Allt fler röster i media höjs nu mot lärare som ger höga betyg utan någon att eleven presterat 

någon egentlig kunskap, bara blir en björntjänst som istället skapar problem längre fram i 

utbildningen.119
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9. Konklusion
Att försöka dra några exakta slutsatser utifrån de resultat som jag kommit fram till i min studie 

är kanske något vågat. Studiens avgränsning och uppsatsens begränsade omfång har gjort det 

svårt att dra några större slutsatser  som skulle göra studiens syfte helt rättvis. Att rytmikens 

position har stärkts under de senaste 50 åren är tydligt efter en textanalytisk genomgång av de 

gamla kursplanerna. Däremot resultatet av rytmens frånvaro i grundskolans äldre årskurser 

förvånar mig lite. Att rytm och rytmik är en del av grundstenarna för att skapa och förstå musik 

är ingen ny forskning. Hur förklaras då dess frånvaro i innan lgr 11, som enligt mig är en första 

kursplan där den röda tråden mellan alla årskurser i grundskolan löper tydligt, och studierna av 

rytm finns med hela vägen. Kanske svaret går att finna i Skolverkets kommentarer till 

kursplanerna? En intressant utveckling på denna textanalytiska läroplansforskning skulle vara 

att intervjua lärare och deras syn på kursplanen. Hur noggrant läser läraren igenom den, och 

dess kompletterande kommentarer? Ges det tid i skolan för diskussion av Skolverkets texter 

överhuvudtaget? Detta är viktiga frågor att finna svar på eftersom vi har sett att som lärare 

försöka tolka kursplanerna kan vara en problematisk uppgift. Hur vet vi att olika lärare 

kommer bedöma lika när varje människa har olika synsätt för vad som associeras till exempelvis 

ett väl utfört spel? Betyder det att stycket ska spelas felfritt? Eller ska mindre misstag tillåtas? 

 Kopplat till dessa frågor skulle jag skulle vilja avsluta denna text med en reflekterande 

tanke om just begreppet musik. Jag tror att människan alltid kommer sträva efter att utveckla 

musiken till ett annat plan, därmed också utveckla och tämja ljuden som skapar musiken. 

Därför kommer alltid musiken vara i ständig förändring, något som vi också bör förlika oss 

med för att få en bättre förståelse för vad musik egentligen är. Eller som trumpetaren John 

Birks "Dizzy" Gillespie sade en gång: ”I don’t care much about music, what I like is sounds”.
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