
Abstract:  
Styrdokument i musikämnet  
- En komparativ studie av norska och svenska styrdokument i Musikämnet i skolan. 

(Music Subject governing documents 
- A comparative study of Norwegian and Swedish policy documents in the Music subject in 

school) 

 
The purpose of this study is to compare the Norwegian and Swedish policy documents on 
teaching in the Music topic. The comparison also applies to the requirements which have been 
in Sweden over time. In comparison, the policy document LGR 11 from Sweden, analyzed, 
and the governing documents MUS1-01 and R94 from the Norwegian School. 
The main issue in the study is: How does the policy documents for the topic music in Sweden, 
compared to Norway? In order to answer the question, I compared the above-mentioned 
policy documents and set in relation to the musical substance is designed in Norway and 
Sweden. 
 
In curriculum theory treats one problem based approaches in structural functionalism, 
pragmatism, social epistemology and post structuralism. The starting points are then used to 
explore various relationships between curriculum theory and didactics. 
The principal researcher and proponent of curriculum theory is Ulf Lundgren. Lundgren has 
in his research developed the so-called “ramfaktorteorin” first in classroom studies and later 
in the study of education policy in a historical perspective. Ramfaktorteorin treated as a 
thinking tool for educational planning. 
 
Historically the musical subject in the countries surveyed has developed in similar ways. The 
results show that there are both similarities and differences in the subject music 
you can see some similarities in the formulation of policy documents and primary school 
which in ¬ prostitution. However, there are some differences in the content of teaching and 
the documents that govern this. A major similarity is that both have gone from being fairly 
vague to be very concrete and precise. So that everyone can see what it is like for the 
assessment of musical substance. The music as a subject in its own right and therefore need 
highly trained and skilled teachers for deep knowledge, but all teachers should relate to 
creating an overall picture of the pupils. 
 
Finally, highlights that the policy documents for the subject music look very similar in both 
countries. It is really only a few formal aspects that are more political in nature. In Norway, 
goes one year longer in school than they do in Sweden. This also means that you have time to 
have more music education in Norwegian schools than in Swedish. 
 
Sökord: Lgr 11, musikpedagogik, ramfaktorteori, styrdokument, läroplansteori, komparation 
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Inledning  

Med detta examensarbete vill jag undersöka och jämföra olika skillnader och likheter med hur 

musikämnets styrdokument är utformade i Sverige respektive Norge. I min framtida yrkesroll 

som lärare kommer jag att arbeta mycket med musik. Därför är jag intresserad av hur arbetet 

organiserades innan svenska Lgr 11 och norska MUS1-01 trädde i kraft och hur det kan 

användas i utvecklingssyfte för att kunna passa in på flera individers enskilda behov. 

        

I min studie har jag utgått från att ämnet musik ska utgöra grunden till ett helhetsskapande i 

skolans verksamhet. Musiken som skolämne har ett egenvärde och därför behövs välutbildade och 

kunniga lärare för djupkunskaper, men alla lärare bör förhålla sig till att skapa en 

helhetsuppfattning hos eleverna.  

       

 

Jag är intresserad av det faktum att läroplansteori är av stor betydelse för lärare som kommer 

att verka i ett decentraliserat och målstyrt skolväsende. Beslutsfattarna vill uppnå flera mål 

genom att utarbeta nya läroplaner och kursplaner, där det lämnas stort utrymme för det lokala 

kollektiva och individuella utvecklingsarbetet. Med de krav som finns på att utarbeta lokala 

arbetsplaner är det nödvändigt med kunskaper om läroplans- och kursplanekonstruktion. 
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Frågeställning och Syfte 
 
Med min frågeställning vill jag ta reda på och jämföra hur styrdokument och läroplaner ser ut 

i Norge och Sverige.  

 

Studien komparerar skillnaden mellan Sverige och Norges sätt att organisera skolämnet musik 

som det framgår av styrdokumenten. På så sätt kommer jag att kunna skapa mig en 

helhetsbild av hur undervisningen ser ut utifrån ett nationellt perspektiv. 

                                    

Mina huvudfrågor är:  

• Hur ser styrdokumenten ut för ämnet musik i Sverige, vid jämförelse med 
Norges musikämne? 

 
Denna komparation är min ena fråga. Min andra fråga syftar till att undersöka hur det svenska 

styrdokumentet Lgr11 står sig i för hållande till Lgr80 och Lpo 94. Därför vill jag ta reda på 

följande: 

 
• Vilka mål lyfts fram i Lgr11, jämfört med tidigare svenska styrdokument?  

Syftet med studien är att undersöka musikämnets styrdokument över tid för att kunna se hur 

forskning inriktad på de skrivna styrdokumenten, utifrån villkoren för det pedagogiska arbetet 

och det pedagogiska tänkandet. Med jämförelsen av länderna hoppas jag kunna belysa ett 

värde av pedagogiska landvinningar som uppkommer via analyser och komparerande av 

styrdokumenten som ska få positiva effekter för framtidens musikundervisning. 

Studien kommer att infatta en jämförelse med Norges musik undervisning. Detta vill jag göra 

dels för att söka inspiration och kanske komma in på nya tankebanor och rön. Inte bara för att 

få bort det som är dåligt i undervisningen. Det är också av intresse att utforma styrdokument 

och ”spetsa till” utbildningen så att kvalitén blir högre på eleverna som går ut. Genom att göra 

rannsakningar av styrdokumenten kan pedagogerna undervisa framtidens musiker så att de 

blir ännu duktigare på att utöva och förvalta kulturarvet som finns sedan länge. 
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Metod och material 
Jag kommer att göra en komparativ studie av läroplanerna om musikämnet utifrån ett norskt 

och ett svenskt perspektiv.1 Då kan jag påvisa utvecklingar, avvikelser och möjligheter. 

Tyngdpunkterna ligger i Ulf Lundgren och Göran Lindes teoribildning krig läroplansteori, 

som utgår från Anglosaxisk "curriculum theory".    

     

Materialet kommer att innefatta styrdokumenten som finns i respektive land. I Sverige har vi 

Lgr 11. I Norge finns MUS1-01.2 Det har även kommit lite olika ändringar och tillägg för 

olika åldrar och inriktningar genom åren. Dessa läroplanskoder3 som uttrycker vissa bärande 

principer ligger bakom svenska läroplaner och är det som läroplansforskningen bygger på. I 

min studie kommer jag också att behandla viss litteratur som ligger till grund för en bra 

bakgrundsförståelse kring ämnet. Detta kommer att behandlas under avsnittet ”Tidigare 

forskning”. 

 

Norska styrdokument är svårare att komma in på. Men det finns i alla fall två stycken som jag 

har hittat för musikämnet i Norge.4 (Observera att jag bara har skrivit ner det viktigaste om 

dem annars hade det blivit för långt!) På Utdanningsdirektoratet som är Norges motsvarighet 

till skolverket, finns det adekvat information om Norges styrdokument. Det svenska 

styrdokumentet finns att finna på skolverkets hemsida.  

 
Tidigare forskning 
Det har inte gjorts någon tidigare studie som jämför svenska styrdokument i musik med 

utländska. De uppsatser som finns om musikämnet i skolan, handlar mera om betygsättning, 

olika problemområden eller vad pedagogerna väljer för innehåll i undervisningen. Men de 

finns studier om jämförelser och om läroplansteorier i andra ämnen som t ex historia, svenska 

och matematik. Nu kommer jag att referera till några viktiga uppsatser som är adekvata för 

min studie. 

                                                 
1 Se kommentar material för de olika läroplanerna eller www.skolverket.se [24/1 2012]  
2 Se www.utdanningsdirektoratet.no [24/1 2012] 
3 Lundgren, 1979 s 20 
4 Se www.utdanningsdirektoratet.no [24/1 2012]   
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Det finns en uppsatsstudie av Sara Jonsson som jämför norska och svenska styrdokument. 

Hennes studie handlar om historieämnets styrdokument. Det är av intresse att läsa texten för 

att det finns många gemensamma nämnare som tål att belysas.5 Jonssons studie är av intresse 

mer indirekt. Jonssons studie behandlar olika ämnen, har olika metoder och utgångspunkter i 

förhållande till vad min studie handlar om. Jonssons studie handlar om vilka likheter och 

skillnader som finns mellan Sveriges respektive Norges styrdokument för historia som riktar sig 

till grundskolans senare år. Jonsson ville även, genom en hypotetisk-deduktiv metod, ta reda på 

om den norska kursplanen från 1997, i historia underbygger den norska nationalidentiteten.6   

Jonssons teoretiska utgångspunkter bygger på litteratur som berör nationalism och etnicitet 

och hur detta påverkar när ett land skall skapas. Eric Hobsbawm (som är brittisk historiker 

och professor inom brittiska marxistiska traditionen med dess starka inslag av kulturanalys) 

har varit en stor källa för hennes studie med sin syn på industrialiseringen och arbetarklassens 

öden och förutsättningar. Även Thomas Hylland Eriksen(norsk professor, socialantropolog, 

författare, samhällsdebattör och hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 

Stockholms Universitet.), har bidragit till Jonnssons studie med sina åsikter om 

samhällsfrågor och socialantropologiska förhållningssätt.7  

Jonsson har studerat den norska och svenska kursplanen för att hitta skillnader och likheter. 

Jonssons teorier och analyser visar att den norska kursplanen för historia med dess 

huvudmoment var väldigt detaljrika och ger läraren en bra helhetssyn över vad som skall 

ligga i fokus i de olika årskurserna. Medan den svenska kursplanen med dess uppnåendemål 

däremot är väldigt diffust formulerade och där läraren spelar stor roll i utformandet av 

undervisningen.8  

Den svenske läraren har stor frihet gällande utformandet vilket har sina stora fördelar. Medan den 

norske läraren är mer styrd av de detaljerade huvudmomenten för de olika årskurserna, vilket kan 

vara lättare att förhålla sig till om man är ny etc. Man måste se till att bedöma efter vad man har 

för mål och innehåll med sin undervisning9.  

 

                                                 
5 Jonsson, 2008, s 30 
6 Jonsson, 2008, s 44 
7 Jonsson, 2008, s 30 
8 Jonsson, 2008, s 44 
9 Jonsson, 2008, s 44 

 6

http://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialantropolog
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hedersdoktor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Universitet


I Sara Jonssons studie fanns indikationer som pekar på en väsentlig skillnad mellan svenska 

och norska styrdokument: 

 
Den norska lägger ner stor vikt på olika arbetssätt och hur viktigt det är att arbetet är 
varierat så att eleverna finner det ständigt intressant. I den svenska kursplanen 
nämner man väldigt lite om just arbetssätten och lägger då ansvaret på lärarna att 
bestämma vilket arbetssätt som är mest lämplig för de olika momenten.10  
 

 
Det skulle i sådant fall betyda att de svenska styrdokumenten behöver konkretiseras ännu 

mera? Jonsson kommer fram till att även om det rör sig om nyexaminerade eller erfarna lärare 

så behövs det alltid klara direktiv. De nybakade lärarna behöver inspiration och direktiv då de 

fortfarande är oerfarna. Medan de rutinerade lärarna kör på som de alltid har gjort och litar på 

sin egen instinkt. 

 

           

 En annan studie i ämnet är Bedömning i Idrott och Hälsa i gymnasieskolan, skriven av 

Kristian Lindberg. Studien handlar om en jämförelse mellan norska och svenska styrdokument. 

            

Det finns i Norge mycket lite forskning som har med betygen att göra. Lindberg har hittat 

uppgifter är forskning på C uppsats nivå och utfördes av en av hans studenter under sin 

utbildning till lärare i ”idrett.1”11· Denna forskning tog för skillnaderna mellan den gamla 

läroplans reform 94 och den nya läroplanen 2006 som nu är aktuell. Det förändrade 

styrdokumenten till att vara en mer öppen riktlinje för lärare som skulle bedöma sina 

kunskaper, färdigheter och inställningar. Samtidigt som man bedömer L06 som mer mål 

baserad än vad tidigare styrdokument varit. Eftersom denna läroplan är så nytt längre 

forskningen ägde rum. 

             

Svensk forskning under senare år har handlat om hur man kan sätta betyg på eleverna i skolan. 

Lindberg har här valt att titta på några mer omfattande studier om betygssättning. Dessa har 

gjorts på en högre nivå och handlar om fler ämnen än bara idrott och hälsa. 

      

 Det finns många fler studier med adekvat information som lägger en bra grund för min 

undersökning. Bland annat Heléne Franssons undersökning av vilka likheter och skillnader 

                                                 
10 Jonsson, 2008, s 19 
11 Lindberg, 2002, s 2 
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som finns mellan Sveriges, Danmarks, Finlands och Norges skolsystem avseende främmande 

språk och dess plats och funktion i skolsystemet.12Undersökningen handlar om likheter och 

skillnader inom fyra områden: hur skolsystemen ser ut, vilka språk som läses i skolorna, på 

vilken skolnivå som språkstudierna påbörjas samt vilka yttre styrmedel som används för att 

främja språkstudier. Franssons uppsats är full av många perspektiv och tankar av adekvat 

innehåll som jag har haft användning för i denna studie. Bland annat tycker jag att det är viktigt 

precis som Fransson att ta upp vilka likheter och skillnader som finns mellan länder. Dessutom 

tog jag in tips på hur Fransson gjorde när hon utformade sin litteraturstudie.13  

       

Sarah Malmgren har gjort en studie som heter ”Kursplaner: studier av skillnader och 

jämförelser om kursplaner i svenska från Lgr 80 och Lpo 94”. Denna studie är upplagd på 

samma vis som Jonssons studie om styrdokumenten i Norge och Sverige men lite andra ämnen 

och fokus. I en komparation mellan deras resultat så kommer de fram till ungefär samma 

slutsatser: ”De norska lärarna har då mycket tydligare direktiv att arbeta utifrån men samtidigt 

mindre möjlighet att själva styra över sin undervisning”.14 

 

 Samtidigt som de svenska lärarna kanske har stor frihet gällande undervisningen men å andra 

sidan saknas de detaljerade riktlinjer. Via en komparation mellan läroplanerna tycker Malmgren 

i sin studie att det känns som att det finns större frihet att lägga upp sin undervisning utifrån 

Lpo 94 vid jämförelse med Lgr 80, samt att Lpo 94 sätter eleven som individ i fokus. Lärarna 

påpekar vikten av erfarenhet i sina yrken. Lgr 80 ger känslan av att mer vara vänd mot läraren 

än mot eleven, att det är läraren som skall läsa kursplanerna och ta emot de anvisningar som 

finns där i för att kunna bedriva sin undervisning.  

  

        

Staffan Winberg har gjort en undersökning om hur slöjdämnet ser ut i de olika nordiska länderna. 

Winbergs undersökning har legat till grund mera indirekt. Hans uppsats bygger på litteraturstudier, 

med viss komparation i ämnet.15 

Per Abelson har en teori bildning(hämtad från hans C-uppsats i Musikpedagogik). 

Undervisande lärare är idag ett relativt fritt yrke med få styrmedel och mycket eget ansvar. 

                                                 
12 Fransson, 2010, s1 
13 Fransson, 2010, s5 
14 Jonsson, 2008, s 40 
15 Winberg, 2010, s 10 
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Det enda pedagogerna har att förhålla sig till är kursplaner och ämnesbeskrivningar. Dessa ger 

vida ramar för vad undervisningen bör innehålla och hur undervisningen ser ut i slutändan är 

mycket upp till skolan, arbetslaget och den enskilda läraren. Under utbildningen ges klara 

mallar att förhålla sig till i arbetsutövningen som lärare. Eftersom(enligt Abelson) dagens 

skola och samhälle ser ut på ett sådant sätt att det inte går att ge något färdigt innehåll för 

undervisningen eller någon färdig metod för hur läraren ska handla. Istället förbereds den 

blivande läraren för att kunna göra egna val och reflektera över konsekvenserna av dessa.16 

      

Andra faktorer som är viktiga att belysa i utvecklingsfaserna är individens egna uppfattningar 

intressen, mognadsstatus, upplevelserna, erfarenheterna och minnena. Enligt studier som 

forskare har gjort visar det sig att musikundervisningen under låg- och mellanstadie- tiden 

upplevdes som rolig och inspirerande. Däremot fanns ett stort missnöje över 

musikundervisningen under högstadietiden, som många uppfattade som en oordentlig tid. Det 

är förvisso lärarens roll och uppdrag är att inspirera eleverna och hjälpa dem att hitta sin roll 

och utvecklas kreativt. De som valt att studera musik vidare hade redan under 

grundskoletiden ett stort intresse för ämnet. Musikundervisningen vid sidan om skolan blev 

mer tagen på allvar eftersom envar valt att vara där och eleverna kunde inspireras av 

varandras utveckling.17  

  

           

         

Teori och Perspektiv 

Mina teoretiska utgångspunkter i denna studie grundar sig på litteraturstudier, analyser av 

styrdokument och tolkande analyser av andra forskarstudier. Jag kommer dock främst att 

arbeta med en huvudteori. 

 Anglosaxisk curriculum theory, är teorin om utvecklingen och antagandet av läroplanen. 

Inom det breda området för didaktik är det både en historisk analys av läroplan, och ett sätt att 

se på nuvarande läroplan och politiska beslut vilka fokuserar på såväl styrdokument, 

                                                 
16 Abelson, 2006, s 1 
17 Hellman, Larsson, 2010, Abstract 
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undervisningsplanering som undervisningsförlopp. Dessa tre begrepp är viktiga i 

sammanhanget.18 För att alla behövs för att kunna genomföra undervisning med beskaffenhet 

som är tillfredställande. Lindes bok tar upp skillnaden mellan läroplan och curriculum. Enligt 

honom är läroplanen mera själva dokumentet där allting står med matriklar och allt. Medan 

curriculum syftar mer till en bredare innebörd där man talar om föreskrivet innehåll och det 

stoffurval som genomförs på lektions timmar. Idén med curriculum gör det enklare och mer 

konkretiserat i arbetet med skapandet av förståelse för styrdokumentens företeelser.19  

 

Svensk läroplansteori är grundad av Urban Dahllöf i Uppsala, i viss utsträckning förfinad av 

Tomas Englund vid Örebro universitet. Bägge är professorer i pedagogik och forskare i 

pedagogiska discipliner. Men i denna studie är det Ulf Lundgren och Göran Linde som är i 

fokus. Jag nämner Dahllöf och Englund just för att de var grundarna till läroplansteori i 

Sverige, tyvärr har jag inte lyckats hitta någon litteratur som de har skrivit och som jag kan 

använda mig av.20  

 

Läroplansforskarna Ulf Lundgren och Göran Linde är dem som utgör den egentliga grunden 

till läroplansteorins förståelseuppbyggnad. Lundgrens bok om läroplans teorier är 

föregångaren till Lindes bok som bygger vidare på Lundgrens resonemang.21 Lindes bok som 

heter Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori22, behandlar adekvat information och 

resonemang om läroplansteorier. Boken behandlar utgångspunkterna för denna studie. Under 

teori- och perspektivkapitlet kommer jag att gå in mera ingående på vad han säger. Båda 

böckerna är väldigt ingående vad det gäller läroplansteorier. Lindes bok är dock mycket 

senare gjord än vad Lundgrens bok är. Därför har jag använt mig mer av den.23 

  

Inom läroplansteorin behandlas problem utifrån ansatser inom strukturfunktionalism, 

pragmatism, socialepistemologi och poststrukturalism. De här utgångspunkterna används 

sedan för att kunna utröna olika samband mellan läroplansteori och didaktik.24 

Poststrukturalismen vilar på en stark tilltro till vetenskapen och till möjligheten att nå en exakt 
                                                 
18 Kliebard,2004, s 30 
19 Kliebard,2004, s 35 
20 http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/dahllof.pdf [13/1 2012] 
21 Det kommer mera om det under Teori och perspektiv kapitlet 
22 Linde, 2006, s5 
23 Linde, 2006, s13 
24 Linde, 2006, s32 
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och systematiskt uppbyggd kunskap om den sociala verkligheten. Samtidigt behåller 

poststrukturalismen många av de drag som varit utmärkande för strukturalismen, t.ex. 

avvisandet av idén om subjektet med dess tro på människans frihet och kreativitet.25   

Genom att använda sig av socialepistemologins sociala kunskapsteorier där man utgår ifrån en 

huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, 

objekt och källor, t.ex. Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld 

eller bara våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet? Via 

Pragmatismens motivationsarbete som går ut på att hävda ett påståendes mening är dess 

"praktiska konsekvenser". Den handlingsdisposition och de förväntningar en person har om 

han tror på påståendet i fråga att uppnå en tillfredställande strukturfunktionalistisk utopi, där 

framsteg inom skapandet av läroplaner och styrdokument uppnås. Strukturfunktionalism 

bygger däremot på en övergripande sociologisk teori, utvecklad av Talcott Parsons, som anger 

de allmänna funktioner som behövs för att ett socialt system skall kunna bestå. 

Strukturfunktionalismen var som mest inflytelserik i efterkrigstidens sociologi fram till 1960-

talet och har under senare år fått en viss renässans i dagens läroplansforskning.  Genom att 

skaffa sig en bra teoretiskförankring i sina tankegångar ökar chansen till att komma fram till 

ett mera önskvärt resultat.26 

 

  Lundgren har i sin forskning utvecklat den så kallade ramfaktorteorin först i 

klassrumsstudier och senare i studier av utbildningspolitik i ett historiskt perspektiv. 

Ramfaktorteorin behandlas som ett tankeverktyg för utbildningsplanering. Genom en serie 

empiriska studier inriktade på att beskriva undervisningens funktioner, strukturer och innehåll 

gavs en grund för en teori om vilka faktorer som reglerar, begränsar och faktiskt styr ett 

undervisningsförlopp. Lundgren hävdar också värdet av en övergripande teoribildning som 

behandlar relationen mellan samhället och utbildning. Detta är en förutsättning för att kunna 

förklara hur undervisningsprocessen får den styrning som gör att den kan användas som 

undervisningsmaterial.27  

                                                 
25 Linde, 2006, s40 
26 Linde, 2006, s25 & 30 
27 Lundgren, 1983, s 6 
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Enligt professor Linde bör man se på ramfaktorteorin på följande vis: ”Statliga beslut, som 

inte avser själva läroplanens föreskrifter om innehåll utan andra saker, är mycket 

bestämmande för vad som faktiskt väljs ut. Ramfaktorteori, kallas denna tradition i 

läroplansforskning)28 

Både Lindes och Lundgrens resonemang ger en adekvat helhetsbild av vad Läroplansteori 

går ut på både i praktik och teoretiska genomgångar.  

För att konkretisera teoribildningen krävs det läroplanskoder. Läroplanskoder är principer 

som handlar om hur urvalet och innehållet i en läroplan görs, hur innehåll motiveras och 

realiserar det på ett sätt som gör det möjligt att förmedlas i undervisningssituationer. Tanken 

med läroplanskoder är att de ska fungera som ett hjälpmedel för att förstå hur pedagogiken 

struktureras och förstås.29  

Styrdokumentens utformning 

Styrdokumenten innehåller förutom timplaner och undervisningsinnehåll, en hel del 

värdegrundsaspekter. Värdegrundsfrågor behandlar t ex ett kollektivs gemensamma etiska 

grundvalar eller angelägenheter som rör elevernas fostran, både som grupp och individuellt. 

En svårighet är att det inte alltid är självklart vad som skall ingå i den gemensamma 

värdegrunden och vad som enskilda elever och deras föräldrar skall få avgöra på egen hand 

utan att styras av skolan. Idag används begreppet ”värdemål” istället för eller som 

komplement till begreppet värdegrund. Detta reflekterar åsikten att värdegrunden är någonting 

som behöver uppmärksammas parallellt med inlärningen av ämnesstoff, snarare än någon som 

är givet en gång för alla. I samhällsdebatten talas det exempelvis ibland om att demokratin 

måste återerövras av varje ny generation. Det samma gäller att inhämta kunskap som i detta 

fall handlar om musiken. 

 

Skollagen är en lag i Sverige som styr det offentliga skolväsendet, som består av förskoleklass, 

grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola. Skollagen omfattar även 

förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem) samt skolbarnsomsorg (fritidshem). Vidare 

                                                 
28Linde, 2006, s15  
29 Lundgren, 1983, s 10 
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finns det bestämmelser i skollagen som reglerar de fristående skolorna. Utifrån skollagen har 

regeringen utformat styrdokument, kurs- och målplaner för skolan. I styrdokumenten står det 

bland annat om vad undervisningen ska innehålla, mål för vad de olika skolåldrarna ska uppnå 

innan de slutar terminen och syftet med ämnena. Styrdokumenten innehåller också 

konkretiseringar för varje ämnes målplaner.30 

För att kunna möta upp dessa frågeställningar med ett adekvat svar behövs andra ord och 

begrepp som hör till sammanhanget. Begrepp som musikpedagogik, musikundervisning, 

musiklärare och musikpedagog.  

Musikpedagogik är en sammanfattande benämning på både praktiska och teoretiska aspekter 

på innehåll och metoder inom olika former av undervisning i musik. Av särskild betydelse 

som utgångspunkter för västerlandets musikpedagogik blev vissa grundläggande frågor, t.ex. 

om musikens möjlighet att påverka individen och dess samhälleliga funktioner. Genom att 

använda sig av handlingspraktiker, värdesystem och traditioner som kommer till uttryck i 

utbildningssituationer, sällskap och organisationer. Musikpedagogen är det som bedriver 

musikpedagogiska verksamheter. Detta hänger ihop med Abelsons teorier om 

förutsättningarna för pedagogernas yrkesutövande.31  

I de norska styrdokumenten står det ”Samarbeta och ha förmågan att ta ansvar för sin egen 

och samhällsutveckling”. Beroende på hur individen opererar i samhället ställs det alltid krav 

på ansvar att göra rätt för sig. Vidare står det i det norska styrdokumentet” Ha god insikt och 

förståelse för kulturarvets betydelse för den moderna människan”. Detta för skapandet av ett 

bättre och mer pedagogiskt samhälle som värnar om kulturarv, kunskapsbildning och 

människors kunskapsutveckling. 

 

 

Bakgrund  
I detta kapitel betraktas musiklärarnas ursprung och hur det gick till när styrdokumenten 

började användas inom skolväsendet.  
                                                 
30 Referat från skolverkets hemsida som handlar om skollagens utformning. Finns på aderssen 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/?bet=2010:800#K1 [20/2 2012]  
31 Abelsson, 2006 s 10 
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Musiklärarnas ursprung och uppkomsten av styrdokument 
Innan år 1900 var de flesta musiklärarna ofta utbildade kantorer, organister eller på något 

annat sätt knutna till kyrkans verksamhet. Deras jobb var i huvudsak att spela i kyrkorna och 

inte att undervisa. Många av musiklärarnas bakgrund står att finna i bondelivet, men även i 

affärsverksamhet som t ex grosshandlare. Det visade sig att existenser som valde att arbeta 

med musiken, fick ofta gå ifrån sina hemmiljöer och söka sig i väg på andra håll för 

utbildning och anställningar. Klart är dock att det fanns inga (och finns än idag) solklara fall 

där forskningen tyder på att barn som är intresserade av musik, som sedan växer upp och blir 

yrkesverksamma, inte nödvändigt blir stationerade inom det här arbetsområdet. Det finns inga 

klara bevis för detta.32  

       

Väl framme vid år 1908 har det kommit fram lite mera klara kriterier på vad en musikpedagog 

eller lärare ska kunna och hur den skall vara. En stor utveckling var att många av 

musiklärarna hade börjat avlägga två eller flera examina på konservatorier eller liknande. Då 

var det visserligen fråga om kantors eller organistexamen och inte någon pedagogisk examen. 

Men samtidigt hör det till saken att komma ihåg att det inte var särskilt många som tog 

studentexamen vid denna tidpunkt.33 Dessutom var kyrkans betydelse mycket större vid 

denna tidpunkt än vad den var idag, det kan då tyckas naturligt att valet föll att genom

kyrkomusikutbildning.

gå en 

                                                

34 

        

År 1923 har det hänt lite mer i utvecklingen. Nu är utbildningen obligatorisk för alla som vill 

jobba som musikpedagoger. Bland de 72 stycken lärare som finns registrerade hos staten, så 

är kvaliteten väldigt hög på de flesta. Nu förekommer det lärare som inte har utbildat sig på 

konservatoriet, utan istället har tagit enklare utbildningar som t ex kyrksångare. Många hade 

behörigheten att jobba som musikpedagoger och instruktörer om man hade denna form av 

utbildning. Det stod dock klart att de som hade tagit sin examen på konservatoriet fick högre 

prestige och ansågs mera kvalificerade. 

     

 
32 Gustafsson, 2000, s 110 
33 Gustafsson, 2000, s 110 
34 Gustafsson, 2000, s 111 
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Ända fram till 50 talets mitt kallades fortfarande musik ämnet för sång35. Detta i praktiken 

innebar egentligen praktiserande av sångövningar och liknande i folkskolorna. Medan i 

läroverken och i flickskolorna fanns ett renodlat musikämne, där eleverna fick lära sig spela 

ett eller flera instrument(vanligt var piano, flöjt och fiol), adepterna fick även 

färdighetsträning på sång. Det ingick även musikteori och musikhistorisk förståelse.36 

 

 

 

Skolan idag i Sverige och Norge 

I undersökningen har jag via Lundgrens och Lindes läroplans- och ramfaktorteorier studerat 

hur styrdokumenten och skolans bestämmelser ser ut i Norge och Sverige. Precis som de olika 

kulturerna och sedvänjorna finns det också olika sorters musik från hela världen, samt olika 

syn och status på den. Bestämmelserna krig musikämnet ser ut på lite olika vis på olika skolor 

och pedagogiska inrättningar. Men oavsett vad det finns för inriktningar ska det alltid finnas 

styrdokument och läroplaner att luta sig mot i den pedagogiska verksamheten. I 

materialkapitlet har jag presenterat hur styrdokumenten ser ut i respektive länder. Jag har 

medvetet inte tagit med lika mycket om svenska styrdokument som om de norska. 

Anledningen är att det inte finns lika många studier om norska styrdokument som det gör om 

de svenska styrdokumenten. Därför är det intressantare att ha med mera om norska 

styrdokument än om svenska. Genom implementering av läroplanskoder som jag har läst om i 

litteraturen av Linde och Lundgren, ska jag belysa och analysera de faktorer som är av 

adekvat angelägenhet för skapandet av styrdokument i Musikämnet. Bland annat för att 

komparera och reflektera över om styrdokumenten är bättre och mera konkreta nu. En av de 

bidragande faktorerna till detta kan vara användandet av summativ bedömning.37  

 
     

 
 

 
                                                 
35 Lindberg, 2002, s 15 
36 Lindberg, 2002, s 15 
37 Summativ bedömning står det utförligt om i Lgr 11 s 10 
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Sverige 
Skolan ser idag ut på följande vis: primärskolan som i Sverige kallas grundskola, är allmän 

och belagd med skolplikt fram till årskurs 9, då eleven som regel är på sitt sextonde år. 

Skolplikten börjar när barnet är sju, då de flesta börjar årskurs 1; det är dock möjligt att börja 

skolan när barnet är på sitt sjätte år. Grundskolan syftar till att ge behörighet till 

gymnasieskola och saknar examen. Ända sedan Lgr 80 har det sett ut på detta viset.38  Den 

kommunala grundskolan är gratis, och finansieras med kommunalskatt, men grundskolan 

regleras nationellt med 1994 års läroplan - Lpo 94. Vid sidan av de kommunala skolorna, 

finns möjlighet för föräldrar att välja friskolor, som också måste följa läroplanen och som 

bekostas med skolpeng. För barn med särskilda behov finns särskolor och specialskolor.39  

       

Enligt svensk lag ska skolan inte bara lära ut ämneskunskaper, lärare har också en pedagogisk 

uppgift som går ut på att fostra barn till de värden som samhället bygger på: människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och rättighet, människors lika värde, jämställdhet mellan 

könen, och solidaritet med svaga och utsatta.40  

      

Innan Lgr 11 trädde i kraft gavs betyg eller omdömen inte förrän i årskurs 8. Betygskalan är G 

(godkänt), VG (väl godkänt) och MVG (mycket väl godkänt). Betyg utdelas fyra gånger i 

grundskolan: vid slutet av höst- och vårterminerna i årskurserna 8 och 9. Slutbetyget används 

för ansökan till gymnasieskolan; för behörighet dit krävs godkänt i ämnena svenska, 

matematik och engelska. Från hösten 2011 används betygskalan A-F. Det har även beslutats 

att man kommer att börja ge betyg från och med årskurs 6.41  

  

 

 
Norge 
I Norge har man Grundskola (Barneskole, betyg 1-7, ålder 6-13)Grundskola (Ungdomsskole, 

betyg 8-10, ålder 13-16.) Utbildning i Norge är obligatorisk för alla barn i åldern 6-16 år. Vid 

1980 avskaffas folkeskole och ”grunnskole” infördes.    Dagens utbildning i Norge är indelad 

                                                 
38 www.skolverket.se  [30/12 2011] 
39 www.skolverket.se  [30/12 2011] 
40 www.skolverket.se  [30/12 2011] 
41 Lgr 11 och Lpo 94 inledningarna 

 16

http://sv.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A4rskola
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolplikt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunalskatt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lpo_94
http://sv.wikipedia.org/wiki/Friskolor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skolpeng
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4rskolor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Specialskolor
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6sttermin
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rtermin
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


i tre delar: Folkskola (Barneskole, ålder 6-13), grundskolan (Ungdomsskole, ålder 13-16) och 

gymnasiet (videregående skole, ålder 16-19).  Det råder obligatorisk skolplikt för alla barn i 

åldern på grundskolenivån.  Före 1997 började den obligatoriska utbildningen i Norge vid 7 

års ålder.  Studenter måste nästan alltid måste byta skola när de går in högstadiet och 

gymnasiet, eftersom de flesta skolor endast erbjuder en av nivåerna.42 

Vid det första året i grundskolan, spelar eleverna mest pedagogiska spel, lär sig sociala 

strukturer, alfabetet, grundläggande addition och subtraktion, samt grundläggande kunskaper i 

engelska. Under 2 till 7 (år 3-8 eller P3/4-S2/3), introduceras matematik, engelska, norska, 

vetenskap, religion, estetik och gymnastik, kompletterat med geografi, historia och 

samhällskunskap i femte klass (år 6 eller P6/7).  Inga officiella betyg ges på denna nivå, 

läraren skriver ofta en kommentar - analys och ibland ett inofficiellt resultat på tester.  Tester 

ska tas hem och visas för föräldrar. De har också ett inledande test för att låta läraren veta om 

eleven ligger över jämförelsetalet eller är i behov av lite hjälp i skolan.43  

 Sedan stundar grundskolan vid 12 års ålder eller 13. Nu får eleverna sina första betyg för sitt 

arbete. Deras kvaliteter tillsammans med deras placering i landet kommer att avgöra om de får 

godkänt på sitt gymnasieval eller inte.  Från åttonde klass kan eleverna välja en valbar 

(valgfag)kurs.  Typiska ämnen studenterna erbjuds är språk som tyska, franska och spanska 

samt ytterligare engelska och norska studier. Före utbildningsreformen(2006) med början i 

augusti 2006 kunde eleverna välja ett praktiskt val istället för språk. En student kan ta Grade 

10 examen i ett visst ämne så länge som han eller hon har beviljats ett undantag från vidare 

undervisning i elementära/mitten läroplanen för det ämnet.44  

Jämförelsevis är Norges och Sveriges skolsystem väldigt lika.  Men det finns framförallt två 

skillnader som jag utsett för att de just är olikheter av sådan art som sticker ut.   

• Den norska grundskolan är tioårig, medan den svenska är 9 årig 

• I Norge behöver man inte ha godkänt i Matematik, engelska eller norska (Som man 

läser i Norge). Dehär kraven finns i Sverige. 

svenska och norska myndigheter är ense om att följande olikheter är av det främsta slaget:  

                                                 
42 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [30/12 2011] 
43 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [ 30/12 2011] 
44 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [30/12 2011] 

 17

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Education&usg=ALkJrhi8Eremxcz6xKhqlX0eLY1zDuKMxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Norway&usg=ALkJrhjEL856yX4lAzxUVqn6RJjl_CzANA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/French_language&usg=ALkJrhjV2bHxFTnRKCs7SPavD-jyYIU-_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_language&usg=ALkJrhhbVo5IZ3n4pGxDDkuZ_lk2VtAxVg
http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01


• Skollagen i Sverige innehåller generella bestämmelser som omfattar hela 

utbildningssystemet. Norges motsvarighet till denna är opplæringslova, men denna lag 

gäller endast grundskola. Den innehåller även tydliga direktiv till opplæringslova, den 

kan jämställas med den Svenska grundskoleförordningen och Lpo94.45 

 

Beskrivning av Styrdokumenten 
Styrdokumenten är viktiga dokument som ska följas noga i pedagogiska discipliner . Men vad 

är det som gör dem så viktiga, vad står det i dem egentligen? Jag ska nu presentera de svenska 

och norska styrdokumenten.  
 

Dessa presentationer som jag gör nu är bara utdrag. Som bilaga finns Norges styrdokument 

med (som jag nämnde ovan är de svåra att få tag på).  

 

Lgr 80 
 (Läroplan för grundskolan 1980) När den kom 1980 och var en läroplan i Sverige för 

grundskolorna. Tanken var från början att läroplanen skulle stå färdig 1977 för att träda i kraft 

1978, detta blev försenat och läroplanen var klar först 1980.46  

         

Musikämnet står presenterat under tre stora huvudrubriker: Att musicera tillsammans, Att 

skapa musik och Musiken i samhället och världen. Det finns tre huvudmål med grundskolans 

undervisning: elevernas musikintresse och musikaliska förmåga skall utvecklas, eleverna skall 

lära känna musikens olika uttrycksmedel och olika musikarter och eleverna skall få kunskap 

om olika kulturers och epokers musikstilar47 

        

 Vidare står det i målen att man skall ta tillvara på elevernas förutsättningar samt att ta hänsyn 

till deras behov. Eleverna skall vårda rösten och talet och ta tillvara på olika uttrycksmedel 

inom musiken. Undervisningen skall uppmuntra eleverna till att uppleva glädje och 

gemenskap i gruppen. Detta för att framkalla stimulans och frigöra elevens egna individuella 

utvecklingsfas. Vidare skall eleverna få kunskaper om musiken på ett sådant sätt så att 

                                                 
45 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [30/12 2011] 
46 Lgr 80, 1980, s105 
47Lgr 80, 1980, s108  
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individerna kan använda musikens funktioner och ta hänsyn till dess villkor i olika miljöer. 

Det är dessutom viktigt att lära sig om ”invandrarländernas kulturtraditioner”48. 

        

Dagens musik skall diskuteras på ett aktivt sätt och kritiskt granskas. Ett syfte med det är att 

klargöra musikens roll i samhället och fundera över vilka krafter och bestämmelser det är som 

styr utbudet av musik. Samt att synliggöra vilken påverkan som man som konsument utsätts 

för när det gäller attityder, konsumtionsvaror, livsstilar och värderingar. Skolan skall vara en 

källa till gemenskap via musiklivet. Bland annat ska den kunna användas som verktyg för 

samarbete över ämnes, årskurs och stadiegränser. Eleven skall stimuleras till att utöva musik 

även på fritiden och avslutad skolgång.49 

      

 I huvudmomentet musicera tillsammans ska man, utföra enkla rytm- och rörelseövningar med 

eller utan musik för att uppleva och träna bl a puls, takt, rytm, tempo och dynamik. Viktigt är 

det också att sjunga visor och sånger som anknyter till deras intressen, till olika temaområden 

i skolarbetet och till vuxenvärlden. Slutligen dramatiserar man sånger och berättelser med ljud 

och rörelse.50 

      

Detta var beskrivningen för lägreåldrarna (lågstadiet). Mellan- och högstadiet gör samma 

saker fast det är mer på en högre och mer detaljerad nivå. Bland annat sysslar man mer med 

improvisation och praktiserar saker i grupp. 

      

 Andra moment som var viktiga i Lgr 80 är Att skapa musik och Musiken i samhället och 

världen. Syftet är att få eleverna att förstå musikens funktion i samhället och hur man på olika 

sätt kan bidra till att skapa den. Både vad man själv kan göra och vad man kan göra för att 

påverka andra till att göra så. 51 

 

Lpo 94/grundskolan 2000 
 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994. Lpo94 

infördes den 1 juli 1994 då den ersatte grundskolans läroplan Lgr 80. Man avskaffade också 

stadieindelningen ("lågstadium", "mellanstadium", "högstadium"). Man ändrade också till 

                                                 
48Lgr 80, 1980, s108  
49 Lgr 80, 1980, s108 
50 Lgr 80, 1980, s109 
51 Lgr 80, 1980, s111 
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valsystemet i de högre årskurserna. I Lpo 94 så står det inte så mycket om själva ämnet musik. 

För att komma fram till vad det egentligen är som gäller får man läsa i reformen 

för ”grundskolan 2000”52. 

 

Där står det bland annat: Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och 

varierande former alla kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt 

och omedelbart sätt. Musik påverkar individen samtidigt på flera olika medvetandenivåer och 

utgör ett viktigt redskap för lärande, rekreation, bearbetning av medvetna och omedvetna 

intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer och tankar.53  

 

I dagens internationella ungdomskultur förenas musik och text, ofta i kombination med bild, 

till nya uttrycksformer som speglar och påverkar den växande individens livssyn. I 

musikämnet sätts denna musikerfarenhet in i ett nytt och bredare sammanhang. Detta ger 

fördjupad kompetens att analysera och värdera musikupplevelser.54  

 Musik är en del av kulturarvet. Musikämnet främjar en musikalisk allmänbildning och lägger 

en grund för delaktighet i skolans och samhällets kulturliv. Utbildningen syftar även till att ge 

ett historiskt perspektiv på musik och låta eleverna uppleva och förstå att musik är ett socialt 

och allmänkulturellt redskap som används på olika nivåer, alltifrån vardagligt 

bruksmusicerande till konstnärlig utövning. Musik är också ett gränsöverskridande språk som 

främjar förståelse och tolerans samt underlättar integration och samverkan i skola och 

samhälle.55 Även denna plan innehåller mål som eleverna ska sträva mot. Viktigt är att 

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

och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik. 

                                                 
52 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/2.4894?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skol
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Vidare är målet att skapa användning för musikkunskap i gemensamt musicerande och 

därigenom utveckla ansvar och samarbetsförmåga, och bli förtrogen med musikens form, 

struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess funktioner och villkor i olika miljöer, 

kulturer och epoker. För att senare stimulera utvecklingen av sin förmåga att använda IT som 

ett stöd både för lärande och musicerande samt som redskap för skapande i olika former.56 

Bedömningen av elevens musikkunskaper utvecklas i växelverkan mellan aktivt musicerande 

och skapande och kontinuerlig tillämpning av ämnets grundläggande begrepp inom dessa 

aktiviteter. Bedömningen avser därför dels denna kunskap som helhet och dels de olika 

aspekterna av den. Eleverna bedöms både för enskild prestationen och förmåga till samspel 

och interaktion med andra i musicerandet. Elevens skapande i ämnet avser förmågan att 

använda sig av musik som personligt uttrycksmedel & individuellt och tillsammans med 

andra. Vidare skall elevens förmåga att analysera, värdera och ta ansvar för eget musicerande 

och skapande ligga till grund för bedömningen.57 

Musikens gränsöverskridande karaktär kan ge eleverna möjligheter att samverka i gemensamt 

musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund och gör ämnet till ett socialt viktigt 

instrument i skolan. Även i detta avseende ger IT förändrade förutsättningar för samarbete 

och global musikkommunikation över nätverk.58 

Musiken har betydelse för personlighetsutveckling och lärande. Beröringspunkterna mellan 

musik och andra ämnen kan ge eleven möjlighet att välja sin egen personliga väg till 

musikkunskap. Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra 

ämnen och för uppnående av skolans övergripande mål. Som stöd för elevens utveckling till 

självständig förståelse, kunskap och färdighet i ämnet ligger språkämnena nära till hands. 

Musik och språk bygger på ljudkommunikation och har många beståndsdelar gemensamma. 

                                                 
56 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/2.4894?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skol
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Musik har också nära släktskap med matematik genom att många av ämnets begrepp är 

matematiskt definierade, alltifrån taktart och rytm till tonart och ackord.59 

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

skapande och har förändrat ämnets förutsättningar. Det innebär att även elever utan färdighet 

på instrument självständigt kan arbeta med musik, såväl genom eget komponerande som för 

att lära sig olika delar av ämnet.60 

Lgr 11 

 Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. 

Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och 

betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala 

gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från 

skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik 

ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.61 

     

Syftet med undervisningen i ämnet musik är att eleverna utvecklar kunskaper som gör det 

möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att 

lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som 

uttrycksform och kommunikationsmedel, genom att använda röst, musikinstrument, digitala 

verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. 

 

Undervisningen syftar också till att utveckla musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i 

samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Via undervisningen 

uppmuntras också eleverna till att sjunga och spela och ett intresse för att stimulera sin 

musikaliska kreativitet. 
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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, för att sedan utveckla sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, 

såväl den egna som andras. Viktiga moment är att: spela och sjunga i olika musikaliska 

former och genrer,62 att skapa musik och analysera musiken utryck i olika kulturella och 

historiska sammanhang. I årskurs 1–3 arbetar man med sång och spel i olika former: unison 

sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.• Imitation och improvisation med rörelser, 

rytmer och toner.63 Vidare arbetar man bland annat med enkla former av musikskapande, till 

exempel med utgångspunkt i text eller bild.     

          

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. Olika ensemble instrument 

behandlas också där eleverna praktiserar rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar 

för att musicera och komponera musik. För att senare kunna tillgodogöra sig detta med 

Musiksymboler, bilder och tecken.64   

          

Enligt Lgr 11 är det av vikt att jobba mycket med associationer, tankar, känslor och bilder 

som uppkommer vid lyssning av musik. Färdigheter som att känna igen blås-, sträng-, 

tangent- och slagverksinstrument, hur instrumenten låter och ser ut. Samt hur musik som 

knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.65  

 

I denna beskrivning av Lgr 11 vill jag också ge en kort beskrivning av det som är något av det 

viktigaste med Lgr 11. Lgr 11 tar vara på karaktären av summativ bedömning. Genom att hela 

tiden gör täta uppföljningar med varje elev kommer de på ett tidigt stadium få veta hur de 

ligger till betygsmässigt.  

 

          

När eleverna kommer upp i de högre åldrarna så blir det mer och mer avancerat, t ex 

behandlar undervisningen mer och mer detaljerat begrepp och utövar svårare och svårare 

musikaliska praktiker. 

 

                                                 
62 Lgr 11, 2011, s100  
63 Lgr 11, 2011, s100 
64 Lgr 11, 2011, s101 
65 Lgr 11, 2011, s101 

 23

http://sv.wikipedia.org/wiki/Summativ_bed%C3%B6mning


När eleverna sedan kommer upp i årskurs 9 har kraven höjts ytterligare på eleverna. Utöver 

det som varje individ behövde uppnå för att klara av sexans kunskapskrav, så ska eleverna 

visa prov på att bidra till, bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. Eleven kan 

dessutom ge välutvecklade omdömen om såväl eget som andras musicerande och ge förslag 

på hur det musikaliska arbetet utvecklas. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda 

resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft 

för individer och samhällen.66 

 

Val av musikstycke och låtar ställs det också högre krav på när man kommer upp i högre 

åldrar. Utifrån vad eleverna har uppvisats för förmåga tidigare så väljer man i samråd med 

lärare stycken och låtar som kan bidra till barnens individuells musikaliska utveckling. Större 

krav ställs på förmåga att kunna tolka efter olika musikstilars karaktärer och särdrag, för att få 

det att framkalla känslan av väl genomarbetad musik hos både närstående och utomstående 

när musiken framförs i olika sammanhang.67 

 

I moment som sång ska eleverna kunna uppvisa viss säkerhet vid slutet av 9:an. För betyget E 

skall förmåga finnas att eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna 

och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Vidare bör eleven kunna utifrån 

egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, 

eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma 

kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.68 

    

  

 

 

R94 
 Före 1994 fanns det tre grenar av gymnasiet: "Allmänt" (språk, historia etc.), 

"merkantilistiska" (redovisning etc) och "yrkesutbildning" (elektronik, snickeri etc.) Den 

skolreformen från 1994 (Reform 94) drar samman dessa grenar i ett enda system.  Bland 

målen med reformen var att alla skulle ha ett visst mått av "allmänna studier", tillräckligt stor 

för att göra dem berättigade till högre utbildning senare, vilket innebär mer teori i 
                                                 
66 Lgr 11, 2011 s 103 
67 Lgr 11, 2011 s 104 och 106 
68 Lgr 11, 2011 s 104 och 106 
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yrkesinriktade studier, och det bör vara möjligt att gå över från en utbildningsväg till en annan 

utan att förlora alltför mycket kredit.  I det gamla systemet skulle två år av snickerier vara 

bortkastade om du ville byta till allmänna studier, i det nya systemet är det möjligt att använda 

det till något annat och inte låta det gå förlorat .69 
 

MUS1-01  

 I Norge syftar arbetet med musik till att eleverna får inblick i det kulturella arvet och hur 

musik har använts och används idag. Där ingår bland annat att lära sig om hur man kan 

använda musik som en kommunikationskanal för att kommunicera musik till andra. 

Undervisning i teori och att framföra musik litteratur bör samordnas så att eleverna se 

sambandet mellan dem.70 Det betonas att eleverna ska delta i konserter i och utanför skolan 

som solist i konsert eller samsång. Både förberedelserna för konserter och deras 

genomförande har stort akademiskt och samhälleligt värde. I utbildningen kommer eleverna 

också få utbildningar i att lägga upp och presentera en konsert för en publik. Det är därför 

naturligt att den avancerade kursen har en profil där de verkställande ämnena har en central 

plats i utbildningen. 

 I Norge har musiken alltid varit ett skolämne, antingen som gemensamma, allmänna eller 

som valfria ämnen. Så småningom var det också möjligt att välja musik som specialiserat sig 

på musikprogram.71 

I norska skolan har det varit obligatoriskt med antagningsprov. 

För att bli antagen till avancerad kurs i musik måste den sökande normalt ha passerat 

grundkurs i musik, dans, drama eller motsvarande. 

För att bli antagen till avancerad kurs II av musiken, måste den sökande normalt ha passerat 

avancerad kurs eller motsvarande.72  

Gemensamma mål för specialiserande kurser avancerad kurs I och kurs II musik har man. I 

musik ämnet ska man bland annat kunna använda olika former av musikaliska uttryck som en 

                                                 
69 Tagen från http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Lareplanverket-for-videregaende-opplaring-R94/ [2/12 2011]  
70 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [2/12 2011] 
71 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [2/12 2011] 
72 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [2/12 2011] 
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källa till upplevelse. Vidare ska man ha en god förståelse och bred kunskap om den teoretiska 

delen av musiken som yrke. Kompetenser att framföra musik på högsta nivå på sina egna 

villkor, samt att förmedla musik genom att utföra aktiviteten är viktiga krav. Genom att visa 

kreativitet i sitt arbete med musik, förhåller man sig till musik som ett professionellt koncept 

och en bra grund för att kommunicera om musik på. Samarbeta i grupp och ha förmågan att ta 

ansvar för sin egen och samhällsutveckling, genom att förhålla sig och kunna tillämpa sina 

erfarenheter och kunskap om musik tvärvetenskapligt. Samt det viktigaste av allt, ha en 

positiv attityd och förståelse för andra människor och kulturer73 

Målet när man slutar på utbildningen är t ex att kunna uttrycka de konstnärliga kvaliteterna av 

instrument, och att kommunicera detta till andra. Studenterna måste ha goda färdigheter på 

instrumentet. Eleverna kommer att visa förmåga att kreativt arbete på huvudinstrument. 

Eleverna ska kunna ta ansvar för sin egen utveckling på instrumentet.74 

 

Analys  
I undersökningen behandlas styrdokumenten Lgr 11, Lgr 80 och Lpo94(grundskolan 2000). 

Avsnittet syftar till att analysera och reflektera om hur det såg ut innan Lgr 11 kom. 

       

I detta avsnitt kommer jag främst att titta tillbaka på de olika styrdokumenten och titta på hur 

det såg ut över tid. Jag kommer att exemplifiera och diskutera olika ramfaktorer som låg till 

grund då för de olika kursplanerna och styrdokumenten. De tidigare styrdokumenten som jag 

behandlar är: Lgr80 och Lpo 94. Dessa ställs i jämförande perspektiv med Lgr 11. 

Komparationerna är hämtade direkt från de tre originalstyrdokumenten. Via dessa har jag fört 

resonemang krig musik ämnet i de olika styrdokumenten. Upplägget är inspirerat av 

Malmgrens uppsats från 2008.75   

    

Jämförelse mellan Lgr 80 och Lgr11  
 

                                                 
73 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [2/12 2011] 
74 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [2/12 2011] 
75 Malmgren, 2008, s 18 
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• I Lgr 80 ligger fokus på att musicera tillsammans, att skapa musik och musiken i 

samhället och världen. 

• I Lgr 11 ligger fokus mera på den egna individens musikaliska utvecklande, att det 

är viktigt att utvecklas musikaliskt för att kunna fungera i senare musikaliska 

sammanhang. 

• En av de större och mer väsentliga skillnaderna är att i Lgr 80 är det indelat i låg-, 

mellan- och högstadiet. I Lgr 11 kallas det i stället 1-3, 4-6 och 7-9. 

•  Lgr 11 använder sig av summativ bedömning och problematiserar hur validiteten i 

lektionsmoment och examinationer kan öka genom kontinuerliga bearbetningar. 

Mer och mer reflekterande läggs vid denna fas.76 

• Lgr 80 gick ut på mer att eleven skulle få testa på hur det känns att spela musik och 

hitta medel för att främja socialisation och integration. Men rent konkret så var det 

inte lika tydligt som det är idag. Exempel på detta är att i Lgr 11 står det: 

 
 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.77 

 

I Lgr 80 står det: 

 
Undervisningen skall uppmuntra eleverna till att uppleva 

glädje och gemenskap i gruppen. Detta för att framkalla 

stimulans och frigöra elevens egna individuella 

utvecklingsfas.78 

 

Det är ett exempel på hur det kan se ut. Men det som framgår av analysen pekar på att Lgr 11 

är mera konkret och tydligt med vad det är som ska kunnas. Lgr 80 är mera vag och många 

gånger nästan lite kravlös. Att det inte är något krav på att eleverna ska göra det som står i 

styrdokumentet.79  

 
                                                 
76 Se www.skolverket.se [[24/1 2012] ]   
77 Lgr 11,2011, s 100  
78 Lgr 80, 1980, s 80 
79 Lgr 80, 1980, s 80 
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Jämförelse mellan Lpo94(grundskolan 2000) och Lgr 80   
Här har jag utgått ifrån ett resonemang ur Malmgrens uppsats, kursplaner: studier av 

skillnader och jämförelser om kursplaner i svenska från Lgr 80 och Lpo 94. Resonemanget 

inspireras av Malmgrens studie om kursplanerna i svenska. Jag vill göra samma sak med 

musikämnet för att frambringa ytterligare insikt för enhetens innehåll. 

Lpo 94 sätter mer eleven i fokus, vill att eleven själv ska ta ansvar för sitt lärande, aktivt söka 

och bilda kunskap och låter läraren själv få utforma sin undervisning utifrån de mål som finns. 

Lpo 94 har ju både strävansmål, det vill säga en riktning för undervisningen och 

uppnåendemål, som skall ge resultat. Det finns heller inga betygskriterier i Lgr 80 som det 

finns uppställt i Lpo 94.80 

 

 I Lpo 94 ersattes regelstyrningen av målstyrning och gav lärarna helt andra möjligheter att 

själva välja hur de skulle bedriva sin undervisning. I Lpo 94 var det inte bara lärarna som 

skulle verka för den goda skolmiljön, utan där står det att all skolans personal ska verka för att 

göra skolan till en god miljö för lärande och utveckling. Kraven på flexibilitet i organisationen 

blev tydligare i Lgr 80. Det gjordes olika former av uppluckringar i regelsystemet för att 

underlätta ett friare skolarbete. Detta blev ett problem i musikämnet som är så brett och har så 

många arbetsområden, detta gjorde att även om läraren hade mycket frihet så var det svårt att 

göra något adekvat och meningsfullt med undervisningen då det inte fanns tydliga riktlinjer 

för vad man skulle göra för varje respektive betygssteg. 

            

Läromedel som utkom under Lgr 80 var mycket läroplanstrogna med många 

lektionsplaneringar som lärarna skulle följa. I och med ekonomiska begränsningar för 

skolorna och ett annorlunda sätt att skriva kursplaner ändrades läromedlen under Lpo 94. 

Makten över undervisningen var över.  

            

                                                 
80 Malmgren, 2008, s 14 
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I proposition1978/79:180 betonades hårt att 30 % av elevernas studietid på högstadiet skulle 

bestå av temastudier, tillvalsämnen och fria aktiviteter. Skolorganisationen skulle stå i mycket 

nära samverkan mellan beslut och verkställighetsnivå. Decentralisering var 

nyckelord, dock innefattade decentraliseringen mål och innehåll.81 

          

Likväl så är det intressant att undersöka skillnaden mellan musiken i Lpo 94(Grundskolan 

2000) och musiken i Lgr 11. Det är ganska stora förändringar mellan dessa. I Lpo 94 består de 

grundläggande värdena i verksamheten, skolan och vårt samhällsliv. Medan Lgr 11 

förespråkar faktorer som utbildningen och det svenska samhället.82  

 

I Lgr 11 har musikens roll fått en mer utåtriktad roll. I undervisningen med Lgr 11 förespråkas 

det att eleverna ska ha mera konsertverksamhet och visa upp utåt vad det är man gör på skolan 

i musikämnet. I jämförelse med Lpo94 (grundskolan 2000) så är det väldigt likt. I Lpo 94 

(Grundskolan 2000) vad det gäller bedömning, det står: 

Elevens musikkunskaper utvecklas i växelverkan mellan aktivt 
musicerande och skapande och kontinuerlig tillämpning av ämnets 
grundläggande begrepp inom dessa aktiviteter. Bedömningen avser 
därför dels denna kunskap som helhet och dels de olika aspekterna av 
den.83 

 

 

Stor vikt läggs också vid huruvida musiken har betydelse för personlighetsutveckling och 

lärande. Beröringspunkterna mellan musik och andra ämnen kan ge eleven möjlighet att välja 

sin egen personliga väg till musikkunskap. Musikämnet kan tjäna som konkret utgångspunkt 

och stöd för lärande i andra ämnen och för uppnående av skolans övergripande mål. Som stöd 

för elevens utveckling till självständig förståelse, kunskap och färdighet i ämnet ligger 

språkämnena nära till hands. Musik och språk bygger på ljudkommunikation och har många 

beståndsdelar gemensamma. Musik har också nära släktskap med matematik genom att 

                                                 
81 Malmgren, 2008, s 13 
82 http://www.liu.se/utbildning/program/larare4-6/student/termin-1/allmandidaktik-973g01/startsida/1.287574/lkpg-lpo94-lgr11.pdf  [15/12 

2011] 
83 http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/grundskoleutbildning/2.4894?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2386%2Fa%2
F16138%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3877%2FtitleId%2FMU1010%2520-%2520Musik [20/2 2012] 
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många av ämnets begrepp är matematiskt definierade, alltifrån taktart och rytm till tonart och 

ackord.84 

Centralt i Lpo94 (grundskolan 2000) är också:  

Elevens musikkunskaper utvecklas i växelverkan mellan aktivt 
musicerande och skapande och kontinuerlig tillämpning av ämnets 
grundläggande begrepp inom dessa aktiviteter. Bedömningen avser 
därför dels denna kunskap som helhet och dels de olika aspekterna av 
den. I musicerande bedöms både den enskilda prestationen och 
elevens förmåga till samspel och interaktion med andra i 
musicerandet.85 

Olika perspektiv på förståelse och medmänsklighet läggs fram. I Lgr11 står det utförligt om 

att individen inte ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, 

funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. I Lpo 94 står det bara om mobbning 

och tendenser till trakasserier som främsta farhågor. Musiken har alltid varit ett brinnande 

ämne i könsdebatten, främst på grund av hur olika artister och musiker klär sig och beter sig i 

sin utövning. Både med långt hår nitar och läder och färgsättningar etc. Därför är det viktigt 

att skolans lärare och ledare arbetar för att alla ska få ha möjligheten att få ha de uttryck de 

vill.86 

         Vidare problematiseringar och jämförelser ger synen på hur en likvärdig utbildning skall 
se ut. I Lpo 94 står det  
 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
Detta ska praktiseras i alla skolformer. 87  

 
I Lgr 11 är det väldigt likt 
 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt elevernas 

                                                 
84 http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/grundskoleutbildning/2.4894?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2386%2Fa%2
F16138%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3877%2FtitleId%2FMU1010%2520-%2520Musik [20/2 2012] 
85 
 http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/grundskoleutbildning/2.4894?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2386%2Fa%2
F16138%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3877%2FtitleId%2FMU1010%2520-%2520Musik [20/2 2012] 
86 http://www.liu.se/utbildning/program/larare4-6/student/termin-1/allmandidaktik-973g01/startsida/1.287574/lkpg-lpo94-lgr11.pdf  [15/12 

2011] 

 
87 http://www.liu.se/utbildning/program/larare4-6/student/termin-1/allmandidaktik-973g01/startsida/1.287574/lkpg-lpo94-lgr11.pdf   [15/12 

2011]  
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bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 
88  

 

Det är av adekvat förankring och angelägen hållning att belysa synen på vad det är som är 

både musiken och skolans uppdrag. Både när eleverna är i undervisningssituationer och när de 

är på rast och vila har de användning för musiken.  Lgr 11 menar att förmågan att inhämta och 

utveckla kunskaper är bra. Samtidigt som skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem. I Lgr11 läggs 

vikten vid inhämtning av nya kunskaper. Undervisningen skall ge förutsättningar att utveckla 

deras förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Dessutom är det viktigt att ha en 

grundförståelse för samtiden.89  

      

I Lpo 94 formulerades mål att sträva mot, mål att uppnå (kunskaper) och riktlinjer. Allt detta 

är i Lgr 11 ersatt med ”mål”. Lgr 11 fokuserar på individerna medan Lpo 94 fokuserar på vad 

som är bäst för skolans räkning.90 

     

Lärarens roll är också väldigt tydligt specificerad men fokuserar lite olika. I Lpo ska läraren” 

se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande”. 

Medan det är viktigast att lägga fokus på och svara för att alla elever får ett reellt inflytande. 
91 
Vidare så är det viktigt enligt Lpo 94 att inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för, 

att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 

t står i 

r till 

                                                

få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och  

få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. De

strävansmålen att varje elev skall utföra kunskaps inhämtning själv. I Lgr 11 lyder 

formuleringen för en skola för alla: Skolans mål är att varje elev kan granska olika 

valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, har inblick i 

närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och har kännedom om möjlighete

 
88 http://www.liu.se/utbildning/program/larare4-6/student/termin-1/allmandidaktik-973g01/startsida/1.287574/lkpg-lpo94-lgr11.pdf    [15/12 

2011] 
89 http://www.liu.se/utbildning/program/larare4-6/student/termin-1/allmandidaktik-973g01/startsida/1.287574/lkpg-lpo94-lgr11.pdf    [15/12 

2011] 

 
90 http://www.liu.se/utbildning/program/larare4-6/student/termin-1/allmandidaktik-973g01/startsida/1.287574/lkpg-lpo94-lgr11.pdf    [15/12 

2011] 
91 http://www.liu.se/utbildning/program/larare4-6/student/termin-1/allmandidaktik-973g01/startsida/1.287574/lkpg-lpo94-lgr11.pdf    [15/12 

2011] 
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fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. I olika projekt där musiken är inblandad 

hoppas skolan också kunna utveckla elevernas kunskaper i språk och idrott genom musik som 

tyg.92  

     

a 

 

ta 

ör 

tt det ska bli lättare att få till en 

likvärdig bedömning där alla har fått vissa vad de kan.93 

 

Jämförelse mellan svenska och norska styrdokument 

r 

rna. I enlighet med läroplansteorierna som 

resenteras i teori- och perspektivavsnittet.        

 har 

r, 

timplaner, didaktiska och pedagogiska väsentligheter som bildar stommen i styrdokumentet, 

                                                

verk

 Bedömningen är ett viktigt kapitel där Lpo 94 tycker att läraren skall genom 

utvecklingssamtal och målen i kursplanen nå fram till alla eleverna och göra grundlig

bedömningar. Lgr 11 vill ungefär samma saker och dessutom utforma en individuell 

handlingsplan. I musiken betyder detta att eleverna beroende på hur uppvisningen är upplagd

placeras i grupper där alla individerna ligger på samma nivåer. Ett konkret exempel på det

är när eleverna bedriver ensembleundervisning. För att kunna göra denna så effektiv som 

möjligt bör läraren placera elever med så lika förkunskper som möjligt för att kunna ge alla 

musikstycken som gör att alla får utmaning och ges en chans till vidare utveckling. Både f

att bevara motivationen hos varje individ men också för a

Jag presenterar nedan en tabell för att åskådliggöra min jämförelse. Denna jämförelse gälle

kursplanerna i Musik för de i arbetet undersökta länderna. De olika aspekterna ger en bra 

överblick över Musikämnets innehåll i kursplane

p

 

Vad förekommer i samtliga kursplaner och vad är specifikt. Jag har analyserat de aspekter 

som framgår i tabellen nedan.94 Aspekterna som framgår i tabellen är mina egna som jag

formulerat fram med hjälp av matriserna i respektive styrdokument, både vad det gäller 

svenska och norska.  Som inspiration till aspekterna har jag baserat dem på värdegrundsfrågo

 
92 http://www.liu.se/utbildning/program/larare4-6/student/termin-1/allmandidaktik-973g01/startsida/1.287574/lkpg-lpo94-lgr11.pdf    [15/12 

2011] 
93 http://www.liu.se/utbildning/program/larare4-6/student/termin-1/allmandidaktik-973g01/startsida/1.287574/lkpg-lpo94-lgr11.pdf    [15/12 

2011] 
94 Se Bilaga 1 
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allt för att skapa en helhets förståelse. I tabellen nedan har jag sammanställt granskningens 

alster: 

  

 
  Sverige Norge 
Syfte med ämnet JA JA 
Musiktraditioner JA JA 
 Estetisk 
verksamhet JA JA 
Eget ansvar  JA JA 
Problemlösning JA JA 
Processarbete JA JA 
Verktyg och 
redskap JA JA 
Miljö och säkerhet JA JA 
Fokus på gruppen JA JA 
Fokus på individen JA JA 
Antagnings prov NEJ JA 
Teori undervisning JA JA 
Ensemle spel JA JA 
Ensemble ledning NEJ JA 
Bedömning JA JA 

 
Resultat och diskussion 
 

Musiken har vuxet fram i Sverige och Norge på liknande sätt. Genom att hålla gemensam 

fokus på vad som är av vikt, är det enkelt att jämföra vad eleverna bör kunna generellt i ämnet 

musik i respektive land. Länderna som ligger i Norden och tillsynes är lika vad det gäller 

statsskick. Genom att påverkas av politiska beslut vid skapande av läroplaner och kursplaner 

och vid vilken tidsperiod de skapades kan de olika ländernas struktur och utformning av 

denna ändras, utifrån rådande politisk hållning och eventuella nya rön inom läroplansteorin. 

 

Kursplanerna i musik i bägge länderna börjar med en beskrivning av de lägre åldrarna för att 

sedan gå vidare mot högre åldrar. I denna beskrivning av musiken ökas undervisningens 

innehåll både i planering, utförande, material, momentgenomgång och utvärdering. Det ställs 

större krav i högre åldrar. Arbetssättet, en process beskrivs på liknande sätt i både Norge och 

Sverige. Det är denna process som skall bedömas i eleven arbete. Alla delar i processen skall 

ingå vid bedömning. Arbete i musik skall leda till att eleven skall arbeta självständigt och 

kunna väga in olika moment i sitt skapande och göra egna val i sitt arbete. I både Sverige och 

Norge ligger det mycket fokus på eget ansvar, problemlösande, den egna individens 
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utveckling. Men det är även viktigt att kunna bemästra färdigheter som ensemblespel och 

gruppdynamikens komplexa processer.  

 

Enligt Lundgrens och Lindes ramfaktorteorier är det viktigt att först ha de ramar och riktlinjer 

som ska ligga till grund för ämnet (som i detta fall är musik). När alla ramar och riktlinjer är 

på plats börjar processen för att komma igång med implementering av kunskap hos eleverna. 

Under tiden tillämpar man den summativa bedömningen så att den blir en del av elevernas 

utbildnings- och fostransprocess.  Detta tankesätt ligger till grund för argumentering som visar 

att politiska och administrativa beslut om exempelvis hantering av musikundervisningens 

genomförande, värdegrund, gruppstorlek, bristande resurser etc påverkar vad som är möjligt 

att genomföra i undervisning och därmed vilka resultat av undervisningen som möjliggörs. 95  

 

I styrdokumentet framgår också vikten av att fokusera på arbetet med processinriktat 

arbetande inom undervisningen, bland annat handlar det om användningen av summativ 

bedömning. Det handlar också om att öka validiteten i examinationerna för att lättare kunna 

kolla upp vad eleverna behöver jobba mera med och vad som är mindre tidskrävande. Finns 

det sedan åtgärder som man behöver jobba med inom musiken får man upprätta en individuell 

arbetsplan i samråd mellan föräldrar, rektor och ansvarig lärare. Tidigare har det funnits kritik 

mot styrdokumenten i bägge länderna att ämnet bara varit ett ämne som eleverna bara sitter av 

och inte egentligen har några större krav på. Nämnas bör också att det inte var tillräckligt 

konkretiserat innan vad det var som skulle göras på undervisningstimmarna, det kan ha haft 

en inverkan på attityden till ämnet.       

     

 Bedömningen av ämnet musik i båda länderna sker på delvis olika sätt. Betygsstegen skiljer 

sig men även inriktning i bedömning. I Norge är det ett betyg på elevens kunskaper genom 

hela lärotiden som gäller. I Sverige sätts betyg på kunskaperna i Musik när eleven går ut 

grundskola. Betygsskalorna i de bägge länderna ser olika ut. Olika steg och benämningar 

skiljer länderna åt. I Sverige har vi betygstegen E till A.96 Norge har ett liknande system för 

betygsättning.  

 

                                                 
95 Linde, 2006, s40 
96 Med nya läroplanen lgr 11 
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Timantalet i undervisningen för att nå målen i musik i Norge och Sverige ser olika ut. I kurs 

och läroplanerna för grundskolan framkom det att i Sverige undervisas eleverna 230 timmar i 

musik, Norge 370 timmar i musik .97 I Sverige är detta baserat på 35 veckor per läsår, lika så i 

Norge.98 
 

Överlag har jag kunnat konstatera att de nyare styrdokumenten har konkretiserats mera än de 

äldre. För tidigare var det svårt att bedöma elever som låg precis på gränsen till det högre eller 

lägre betyget, detta medförde att många gånger blev det elever som var mycket missnöjda på 

grund av att det varit oklarheter krig hur bedömningen skulle utföras. Men nu så är det mycket 

mera tydligt och otvivelaktigt formulerat bland kunskapskraven.Via läsning, analysering, 

jämförande av styrdokumenten Lgr 11 i Sverige med MUS1-01 och R94 i Norge och slutligen 

utifrån de läroplansteorier som genomsyrat arbetet som helhet (som förövrigt visade sig vara 

väldigt fruktsamma)har jag kommit fram till följande slutsats.  

        

En utveckling man har kunnat märka i Sverige är att styrdokumenten har blivit mera konkreta 

än vad de var tidigare. Kontentan av detta blir att konstatera att Sverige har kommit i fatt 

Norge i utvecklingen, genom att styrdokumenten är mer exakta med vad som skall kunnas än 

tidigare. 

     

      

Kulturarvet är viktigt i både Sverige och Norge. I norska kursplanen står det om hur viktigt 

det är att respektera och skilja på olika genrers olikheter.99 I svenska Lgr 11 står det: 

 
Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina 

kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna 

som andras.100 

 

Skyddandet av den egna identiteten är centralt. En annan medelpunkt i bägges styrdokument 

är vikten av att ta till sig och respektera andra länders folkmusik och kulturformer. I Lgr 11 

står det t ex att: 

 

                                                 
97 http://www.udir.no/Lareplaner/Fag--og-timefordeling/Grunnskolen/Ordinar-fag--og-timefordeling-/ [22/12 2011] 
98 Baserat på Skolverkets regler 
99 Se bilaga 1 
100 Lgr 11 s 102 
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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.101 
 

 

 

  
Slutord 
Undersökningen och jämförelsen mellan Sverige och Norge gav givande resultat. Efter 

bearbetning av styrdokumenten både över tid och i olika länder och utifrån givna teoretiska 

förankringar har jag kommit fram till följande: Musiken är djupt förankrad i människan och 

genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer. Musik förenar och får med tanke och 

känsla på ett direkt och omedelbart sätt. Musik berör individen samtidigt på flera olika 

medvetandenivåer och utgör ett vitalt hjälpmedel för lärande, rekreation, bearbetning av 

underkunniga och instinktiva intryck samt för gestaltning och förmedling av idéer och tankar. 

Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin 

musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, lösgör och höjer den egna 

identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt.102 Efter dessa insikter så tycker jag att man 

borde ha mera musik i skolorna.  

        

Det sociala sammanhanget är också en viktig del i styrdokumenten. Som det t ex står i Lgr 80: 

 
Undervisningen skall uppmuntra eleverna till att uppleva glädje 

och gemenskap i gruppen. Detta för att framkalla stimulans och 

frigöra elevens egna individuella utvecklingsfas.103  

 

Låter som en aspekt som riktar sig mer till läraren än till eleverna. Överlag riktar sig lgr80 

mer till lärarna än vad de senare kursplanerna gör.  

         

Författaren och forskaren Linde har i sin bok ” Detta ska ni veta! En introduktion till 
Läroplansteori.”104 Hans huvudfråga är varför vissa kunskaper ur mängden av all världens 
                                                 
101 Lgr 11 s 103 
102 Kan man om i Lgr 11,2011, s 100. 
103Lgr 80, 1980, s108  
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samlade kunskap väljs ut och räknas som giltig för undervisning. Det skulle ju kunna vara 
annorlunda. Bland annat ger han exemplifieringar på hur det kan gå till i ett klassrum. Läraren 
ställer frågor som han redan vet svaret på. Läraren har alltid ordet om ingen annan begärt det. 
Eleverna ”vet” att de förväntas svara med ett eller ett par ord och inte bereda ut sig när de får 
en fråga. Eleverna vet dessutom att deras yttranden nästan alltid bemöts med en bedömande 
reaktion. 

       
Via styrdokumenten i musik från Norge och Sveriges musikämnen har jag kommit till insikt 

med hur viktigt det är med musik i skolan. Inte bara för identitetsskapandet utan också för att 

stimulera lärandet. Som jag nämnde ovan, så har skolorna styrdokumenten mycket att tacka 

för, genom att veta exakt vad det är eleverna och läraren ska få ut av musikundervisningen så 

kan vi göra den ännu mera effektiv. Genom effektivisering kan musikämnet bidra till så 

mycket mera i skolan än vad det redan gör. Det får även positiva effekter för andra ämnen. 

Enligt min mening är det livsavgörande för skolan att ha styrdokument.  

Hur ska lärare förstå och handla i en kunskapssegregerad skola som konkurrerar på en 

marknad som bestäms av kapitalet? Läraren som en lydig marionett som sprattlar i den 

ideologiska överbyggnadens garn och trådar. 70-talets politiserande politik gör sitt återtåg där 

termer som medvetandegörande var mer frekventa än kunskap och konkurrens. Undrar vad 

politikerna skulle säga om de kunde läroplansteorin? För att då inse dess emancipatoriska och 

samhällskritiska potential. Det är förhoppningsvis de reformationerna som vi kan vänta oss 

framöver, att vi kan få en så pass fungerande undervisning så att alla elevers behov kan 

tillgodoses. 

Jag vill också pålysa att jag tycker styrdokumenten hela tiden förbättras och det är framtida 

pedagogers jobb att författa och implementera det i framtida pedagogiska institutioner . Både 

Sverige och Norge visar prov på pedagogiska färdigheter som håller väldigt hög standard. Det 

som återstår nu för framtida och kommande uppdateringar av styrdokumenten är att hålla 

innehållet och metoderna fräscha och intressanta för kommande studenter och elever. Genom 

att finslipa och försöka att hitta pedagogiska hjälpmedel som ligger i tiden som vi befinner oss 

i. Uppfyller vi dessa kriterier så kommer både Sverige och Norge att kunna vara väldigt 

konkurrens kraftiga sett utifrån ett internationellt perspektiv. 

 

                                                                                                                                                         
104 Se tidigare Teori och perspektiv 
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 Det är viktigt att bevara arvet efter norsk musik fenomen som Edvard Grieg, Johan Svendsen 

och mer moderna musiker som A-ha och Röyksopp. På liknande sätt är det av adekvat 

uppfattning att bevara den svenska musikskatten med tonsättarna Wilhelm Peterson-Berger 

och Wilhelm Stenhammar, skalden Carl Michael Bellman, vissångarna Evert Taube och 

Cornelis Vreeswijk och lite mera moderna artister som ABBA och Roxette. 

 

Slutligen vill jag belysa att detta är viktiga saker att behandla eftersom det handlar om 

utvecklingen av musikämnet. Mycket mera forskning behöver göras på ämnet. Under tiden 

som jag skrev arbetet kom jag fram till många flera frågeställningar som jag inte kunde ha 

med i detta arbete. Bland annat är jag intresserad av: Kan man se några ”bakåtsträvande” 

respektive ”nytänkande drag” i utvecklingen? Fokuserar man på samma saker eller finns det 

skillnader mellan ländernas upplägg? Men dessa frågor skulle jag kunna göra ytterligare några 

examensarbeten på så det får komma med senare. 
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Bilaga 1 
Tagen från Norska Utdanningsdirektoratet 

http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 2/12 2011 

MUS1-01 Gymnasieämnets läroplan: I arbetet med musik eleverna får inblick i det 

kulturella arvet och hur musik har använts och används idag. Under tiden utvecklade 

studenterna sin förmåga att uttrycka sig och få erfarenhet av att använda musik som en 

kommunikationskanal för att kommunicera musik till andra. 

Musik ämnen får inte ses som isolerade block. Undervisning i teori och framförallt musik 

litteratur bör samordnas så att eleverna se sambandet mellan dem.  

Musik är till sin natur befattningshavare. 105  

Det är därför naturligt att den avancerade kursen och konferenser och utbildning i musik har 

en profil där de verkställande ämnena har en central plats i utbildningen. Det betonas att 

eleverna ska delta i konserter i och utanför skolan som solist i konsert eller samsang. Både 

förberedelserna för konserter och deras genomförande har stor akademisk och samhälleligt 

värde. I Usenet kommer eleverna också få genomgå utbildning i att lägga upp och presentera 

en konsert för en publik.   

      I Norge har musiken alltid varit ett skolämne, antingen som gemensamma, allmänna eller 

som valfria. Så småningom var det också möjligt att välja musik som specialiserat sig på 

musik-program. 

 

Förkunskapskrav 

 

För att bli antagen till avancerad kurs i musik måste den sökande normalt ha passerat 

grundkurs musik, dans och drama eller motsvarande. 

För att bli antagen till avancerad kurs II av musiken, måste den sökande normalt ha passerat 

avancerad kurs eller motsvarande. Se regler för antagning till gymnasiet.106  

                                                 
105 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [2/12 2011] 
106 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [2/12 2011] 
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Gemensamma mål för den specialiserade kurser för avancerad kurs I och kurs II musik 

 

Studenterna kommer 

 

* Kunna använda olika former av musikaliska uttryck som en källa till upplevelse 

* Har kompetens att framföra musik på högsta nivå på sina egna villkor 

* Har en god förståelse och bred kunskap om den teoretiska delen av musiken yrke 

* Har förmågan att förmedla musik genom att utföra aktiviteten 

* Håll en musik professionellt koncept och en bra grund för att kommunicera om musik 

* Visa kreativitet i sitt arbete med musik 

* Har en musik professionellt helhetstänkande och kunna associera musiken discipliner mot 

varandra i meningsfulla sammanhang 

* Har utvecklat tillit till sin förmåga genom en trygg inlärningsmiljö 

* Kunna tillämpa sina erfarenheter och kunskap om musik tvärvetenskaplig 

* Har en god grund för fortsatta studier i musik 

* Har utvecklat egenskaper som koncentration, disciplin, uthållighet, självständighet och 

bedömning av kapacitet 

* För etiska attityder till den egna yrkesutövningen 

* Samarbeta och ha förmågan att ta ansvar för sin egen och samhällsutveckling 

* Respekt för olika musikaliska genrer 

* Ha god insikt och förståelse för kulturarvets betydelse för den moderna människan 

* Få insikt i musikens plats och betydelse i samhället, nationellt och internationellt 

* Ha en förståelse för användningen av musik i miljön tjänsten 

* Har en positiv attityd och förståelse för andra människor och kulturer107 

När man sedan slutar på utbildningen ska eleven kunna:  

Uttrycka det konstnärliga kvaliteter av instrument, och att kommunicera detta till andra. 

Studenterna måste ha goda färdigheter på instrumentet. Eleverna kommer att visa förmåga att 

kreativt arbete på huvudinstrument. Eleverna ska kunna ta ansvar för sin egen utveckling på 

instrumentet. 

 

                                                 
107 Tagen från http://sok.udir.no/Sider/results.aspx?k=MUS1-01 [2/12 2011] 
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