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Sammanfattning  
 
Examensarbete inom lärarutbildningen 
Titel: Musikundervisningen i grundskolan: Statusfyllt kunskapsämne eller obligatorisk 
massterapi? En studie av synen på musikämnet i kursplanerna från år 2000 och 2011 
Författare: Karl Wictorin 
Termin och år: Höstterminen 2017 
Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet 
Handledare: Ragnhild Sandberg Jurström 
Examinator: Daniel Mateos-Moreno 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka synsätt på musikämnet som 
framträder i den nya kursplanen för musik i grundskolan från år 2011, samt jämföra 
dessa synsätt med de som framträder i den äldre kursplanen från år 2000. Resultatet 
har uppnåtts genom en diskursanalys av de båda kursplanernas texter. Det vittnar om 
att det i den äldre kursplanen finns en tydlig diskrepans mellan å ena sidan de texter 
som motiverar ämnets existens i skolan och hur undervisningen skall utföras samt å 
andra sidan den som handlar om hur bedömningen och betygsättningen skall gå tillväga. 
Kursplanen från 2011 visar dock inte upp några större sådana tendenser. 
Diskussionskapitlet tar utöver denna diskrepans även upp vilka samband det finns 
mellan de olika musikdiskurserna och de som förekommer inom annan forskning samt 
hur den nya kursplanen kan relateras mot tidigare läroplanskoder. 
 
Nyckelord: Lgr 11, Lpo 94, diskursanalys, perspektiv på musikämnet 
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Abstract  
 
Degree project in Music Teacher Education Programme 
Title:  Music education in elementary school: A theoretical subject of high status or 
mandatory therapy for everyone? A study of attitudes towards the music subject in the  
Swedish elementary school curricula from years 2000 and 2011 
Author: Karl Wictorin 
Semester and year: Autumn term 2017  
Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad university 
Supervisor: Ragnhild Sandberg Jurström 
Examiner: Daniel Mateos-Moreno 
 
The purpose of the study is to find out attitudes to the subject music which can be found 
in the curriculums of the Swedish elementary schools from 2000 and 2011 and to 
establish a comparison between both. The conclusions are achieved through a discourse 
analysis of curriculums and reveals a major discrepancy in the document from 2000 
between on one hand the text that concerns the purpose of the subject and its 
implementation and on the other hand its instructions concerning assessment and 
grading. Meanwhile, the curriculum from 2011 shows a relatively consistent attitude to 
all aspects of the subject. This aforementioned discrepancy is further explored in the 
discussion chapter along with parallels in other research’s discourses concerning the 
music subject and the historical views of the Swedish elementary schools music subject. 
 
Keywords: Lgr 11, Lpo 94, discourse analysis, attitudes to the music subject 
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Förord 
Till sist närmar sig alltså den här långa processen sitt slut. Det har varit en lång väg att 
gå. Efter att ursprungligen ha funderat över saker som alltifrån hur 
musikundervisningen kan bedrivas med hjälp av dataspel till hur mina värmländska 
musiklärarkollegors bedömningsmatriser såg ut kom jag till slut fram till att jag ville 
skriva om hur synen på musikämnet förändrades i och med att läroplanen Lgr11 just då 
ersatte Lpo94. Vid den tiden jobbade jag på Hierneskolan i Koppom och eftersom att jag 
har skrivit på det här examensarbetet parallellt med att jag har arbetat heltid som 
musiklärare var det viktigt för mig att inrikta mig mot någonting som hade en väldigt 
konkret koppling till mitt dagliga arbete.  
 
Det finns ett antal personer som jag särskilt vill tacka, då de har hjälpt mig under den 
här tiden: Först av allt min handledare Ragnhild Sandberg Jurström som har varit 
snabba i responsen och skött handledningen med bravur trots att mitt arbetsschema och 
våra geografiska positioner har varit synnerligen inkompatibla när det gällde att få till 
fysiska möten. Jag har även fått mycket värdefull hjälp av Dan Olsson under arbetets 
slutfas. Jag vill även tacka mina föräldrar Margareta och Torbjörn samt min syster Märta 
för att ni har funnits där hela tiden i vått och torrt.  Alla mina kära elever och 
lärarkollegor, för att ni är så underbara och gör mitt jobb till den fantastiska arbetsplats 
det faktiskt är. Min älskade fästmö Anna och min son Imre, som hela tiden skänker mig 
glädje, energi och motivation.  Sist men inte minst min farmor Ingegärd Wictorin som 
aldrig slutade tro på mig och hela tiden visade ett så stort intresse; det här arbetet är 
särskilt tillägnat dig. 
 
Karl Wictorin  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras varför det valda ämnet är viktigt och värt att utforska 
närmare samt arbetets syfte och forskningsfrågor.  

1.1 Inledande text 

 
De senaste åren har det funnits ett par texter som har styrt en väldigt stor del av mitt liv, 
nämligen de båda läroplanerna Lpo 94 (Skolverket, 2000) och Lgr 11 (Skolverket, 
2011b). Inte nog med att de specificerar hur jag ska undervisa; de går även igenom 
varför jag ska göra det och vilka egenskaper hos mina elever som jag ska bedöma och 
betygsätta. Kort sammanfattat styr de (eller styrde de, i Lpo 94’s fall) hela min 
undervisning och därmed stora delar av min vardag. Dessutom formar de även mina 
elevers framtida kunskaper och bild av musiken som företeelse. Det är alltså därför av 
yttersta vikt att sådana styrdokument är utformade på ett adekvat sätt, men även att vi 
lärare faktiskt förstår vad de egentligen innebär och anpassar vår undervisning utefter 
detta. 
 
Tyvärr har jag under min yrkesverksamma tid fått höra flera historier om hur många 
skolor inte tar detta på särskilt stort allvar. Det kan vara alltifrån berättelser om en 
högstadieskola där undervisningen i musik enbart bestod av klassisk musikhistoria till 
en kollega som nyligen hade arbetat på en friskola, vilken av religiösa skäl hade förbjudit 
förekomsten av instrument i undervisningen! Skolverket är också, både i den nationella 
utvärderingen av grundskolan NU-03 (Skolverket, 2004, ss. 56-57) samt i 
kommentarmaterialet till kursplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a) väldigt kritiskt till att 
den gamla kursplanen inte hade implementerats ordentligt. Detta har sedan i sin tur 
inneburit att det inte har funnits en likvärdig musikundervisning överallt, då lärarna 
dels hade tolkat kursplanen alltför fritt, men även haft väldigt olika förutsättningar vad 
gällde tillgång till instrument och lämpliga lokaler. 
 
Bristerna som har framkommit har alltså enligt Skolverket varit stora, men nu har det 
kommit ett nytt styrdokument i form av Lgr 11 (Skolverket, 2011b) som enligt dem 
förhoppningsvis kan rätta till många av problemen. Fast vilken syn på musikämnet är 
det egentligen som framträder i själva texten i den nya kursplanen?  I 
kommentarmaterialet till den nya kursplanen i Lgr 11 (Skolverket, 2011b) påstår 
visserligen Skolverket att musiken ses som ett viktigt ämne med ett egenvärde – till 
skillnad från den gamla kursplanen (Skolverket, 2000) som till stor del betonade att 
musikämnet utvecklade egenskaper som var bra för studierna i de andra ämnena 
(Skolverket, 2011a). Frågan är dock om texten verkligen lever upp till det? Den nya 
kursplanen har trots allt skickats på remiss fram och tillbaka ett otal gånger mellan 
diverse medförfattare, inklusive forskare, yrkesverksamma lärare och politiker. Har 
Skolverket lyckats skriva en kursplan som genomgående kommunicerar samma syn på 
ämnet, både i dess avsnitt om ämnets syfte och mål, samt i de avsnitt som berör 
undervisningens utformning och bedömningen av elevernas resultat? Detta återstår att 
se.  
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1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  

 
Det jag vill uppnå med det här arbetet är att få klarhet i vilken syn på musikämnet som 
Skolverket (medvetet eller ej) har infört i och med den nya kursplanen Lgr 11 
(Skolverket, 2011b). Jag vill även försöka reda ut skillnaderna mellan denna syn och den 
som framgår i den tidigare kursplanen, det vill säga den uppdaterade versionen för Lpo 
94 som publicerades år 2000 (Skolverket, 2000). Slutligen vill jag undersöka huruvida 
det officiella syftet med ämnet och visionen som står i kursplanerna stämmer överens 
med de påföljande genomförande- och bedömningsinstruktionernas utformning. 
 
En av anledningarna till detta är att jag personligen har märkt av att musikämnet ofta 
hade en relativt låg status inom skolvärlden jämfört med många andra (framförallt 
teoretiska) ämnen, en bild som även bekräftades av Skolverkets nationella utvärdering 
av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004).  Många av de lärare och rektorer som jag har 
träffat har mer eller mindre bara tyckts ta för givet att ämnet ska finnas med i 
utbildningen utan att reflektera särskilt ingående över varför det gör det. Om jag med 
detta arbete kan få fler lärare, skolledare och andra berörda att reflektera djupare över 
varför vi egentligen undervisar i musik skulle jag därför bli väldigt nöjd. Om jag 
dessutom skulle kunna hjälpa mina nuvarande och blivande musiklärarkollegor med att 
lyckas reda ut en del av förändringarna i det styrdokument som (om man utgår från 
historisk erfarenhet) kommer att  styra vårt arbete under de närmaste tio åren eller så,  
då vore även det en positiv aspekt av arbetet. Slutligen är den här analysen extra viktig 
då många av de som går musiklärarutbildningen idag själva hade Lpo94 som sin 
kursplan under grundskolan och därmed samtidigt vid början av utbildningen saknar 
egen erfarenhet av hur musikundervisningen numera bör se ut enligt Lgr11. 
   
Syftet med detta arbete är alltså att beskriva vilka synsätt på musikämnet som 
framträder i den nya kursplanen för musik i grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011b), 
samt jämföra dessa synsätt med de som framträder i den uppdaterade kursplanen till 
läroplanen Lpo94 (Skolverket, 2000). 
 
Mina forskningsfrågor är därför: 
 
1. På vilka sätt motiveras musikämnets plats som obligatoriskt ämne i grundskolan i 
kursplanerna från Lpo94 (inklusive uppdateringen från år 2000) och Lgr11? 
 
2. Vilka förhållningssätt och kunskapssyner lyfts fram i de delar av kursplanerna som 
berör själva genomförandet av musikundervisningen och bedömningen av elevernas 
resultat? 
 
3. Hur skiljer sig svaren på de ovan nämnda frågorna mellan de båda kursplanerna? 
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2 Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras de styrdokument och övrig litteratur som berör studien, den 
tidigare forskningen inom området samt de teoretiska utgångspunkter som används.  
 
Som ett förtydligande bör nämnas att läroplanen i skrivande stund (augusti 2017) 
nyligen har uppdaterats, denna gång med ett särskilt fokus på elevernas digitala 
förmågor.  Detta inkluderar många kursplaner, men den i musik har dock inte ändrats 
(Skolverket, 2017).  
 

2.1 Litteratur inom området 

I detta kapitel presenteras skolverkets utvärdering av den äldre av de båda 
kursplanerna samt de påföljande strukturella förändringarna i upplägget mellan de båda 
dokumenten. 

2.1.1 NU-03, Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 

 
År 2003 genomförde Skolverket en nationell utvärdering av grundskolan, vid namn ”NU-
03”. Målen med detta var bland annat att bilda sig en uppfattning om hur skolans 
verksamhet och elevernas kunskaper såg ut. Den första gången en motsvarande 
utvärdering hade genomförts var år 1992, men det faktum att samhället hade genomgått 
stora förändringar sedan dess och att många nya styrdokument tillkommit, däribland 
läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 1994) samt de kompletterande kursplaner som släpptes 
sex år senare (Skolverket, 2000), gjorde att Skolverket ville veta om eleverna faktiskt 
hade tillägnat sig de kunskaper som styrdokumenten beskrev. Både de enskilda 
ämnenas faktiska undervisningsinnehåll i relation till kursplanen samt vissa 
övergripande aspekter undersöktes därför grundligt och såväl lärarnas, rektorernas, 
elevernas samt föräldrarnas bild av undervisningen inkluderades i dessa 
efterforskningar. Syftet med detta var tredelat: att kunna ge en helhetsbild av 
måluppfyllelsen (både övergripande och när det gällde enskilda ämnen), peka på 
förändringar sedan 1992 års utvärdering och utreda vilka behov av statliga insatser som 
fanns (Skolverket, 2004). 
 
När det gäller den del av rapporten som berör utvärderingen av musikämnet var en av 
de tydligaste slutsatserna att långt ifrån samtliga musiklärare i tillräcklig utsträckning 
hade utgått från den uppdaterade kursplanen (Skolverket, 2000) vid utformningen av 
sin undervisning, både när det gällde själva innehållet samt vid bedömningen av 
elevernas prestationer. Istället utgick lärarna i större grad från sina egna intressen och 
kompetenser. Det fanns därmed klasser som i sitt undervisningsupplägg hade större 
inslag av originalkursplanen från år 1994,  de som hade tydligare koppling till den nya 
uppdaterade kursplanen från år 2000 liksom de vars undervisning bestod av en 
blandning av båda dessa kursplaner. En särskilt tydlig indikator på att kursplanen från 
år 2000 ännu inte hade fått något ordentligt genomslag var att många musiklärare 
fortfarande lade ett stort fokus på musiklyssnande samtidigt som musikskapandet var 
väldigt eftersatt (Skolverket, 2004). I den mer ämnesspecifika delrapporten skrev även 
Skolverket att det på lokal nivå ofta hade förekommit att läraren på egen hand hade tagit 
fram ett lokalt ämnesinnehåll där mer krävande kursmål har bortprioriterats. I de fall 
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där höga betygsgenomsnitt har uppnåtts skulle det därför kunna antas att de kriterier 
som var svårare att uppnå helt enkelt hade valts bort av de undervisande lärarna  
(Skolverket, 2005). Samtidigt framkom det enligt rapporten en intressant diskrepans i 
form av en trend där klasser med höga elevresultat hade haft en undervisning som i 
högre grad var baserad på kursplanen från år 2000 än i de klasser som hade haft lägre 
resultat (Skolverket, 2004). 
 
Ett annat problem som togs upp angående att lärarnas intressen skulle styra 
undervisningen var att det ofta kunde vara stora skillnader mellan de musikgenrer som 
förekom i skolan och på elevernas fritid. En följd av detta skulle då ha varit att en 
fjärdedel av eleverna ansåg att de skulle kunna prestera bättre i musikämnet om de bara 
fick chansen (Skolverket, 2004). Detta stod i stor kontrast mot kursplanen från år 2000 
som enligt Skolverket bland annat motiverade ämnet genom att: ”framhålla musikens 
historiska kunskapstraditioner och dess anknytning till ett aktuellt och dynamiskt 
musik- och kulturliv” (Skolverket, 2004). 
 
Däremot ansåg Skolverket att det fanns tecken på att ämnesinriktningarna mot 
”bestående värden och ideal” samt ”musikalisk kommunikation och upplevelse” inte 
hade prioriterats i lika hög grad som vid 1992 års utredning. I praktiken hade istället 
elevernas personliga och sociala utveckling prioriterats av lärarna (Skolverket, 2004). 
En möjlig indikation på detta var resultatet av det så kallade Columbusprovet, ett 
musikteoretiskt och –historiskt prov som genomfördes i samband med utvärderingen. 
Detta var identiskt med det prov som användes vid 1992 års utredning och eleverna 
ifråga uppvisade ett sämre resultat denna gång, vilket med anledning av kursplanens 
ändrade fokus var helt enligt förväntningarna. 
 
En annan punkt som framfördes i rapporten var att många av ämnesmålen och de 
bedömningar som lärarna utförde grundade sig på kunskaper som eleverna hade 
förvärvat utanför skolan, något som vid de genomförda elevenkäterna särskilt visade sig 
vara fallet för ämnena musik samt idrott och hälsa. Drygt 60 % av eleverna ansåg då att 
de hade lärt sig lika mycket eller mer om ämnet vid sidan av själva skolarbetet.  
Skolverket konstaterade därmed att dessa ämnen delade ut formella meriter, det vill 
säga betyg, utefter barns fritidsintressen (Skolverket, 2004). 
 
En annan faktor som Skolverket lade stor vikt vid var den påverkan som musiklärarnas 
arbetssituation hade haft. Generellt visade utredningen att resurstilldelningen 
upplevdes som otillräcklig hos musiklärarna. Musikämnet hade dessutom en låg status 
bland övriga lärare. Även det faktum att ämnet har tilldelats väldigt lite lektionstid 
antogs ha kunnat spela in då undervisningsinnehållet av tidsskäl ofta standardiserades. 
Även lokalernas utformning och bristande instrumenttillgång uppgavs vara faktorer 
som hade haft stor påverkan på musiklärarnas möjlighet att genomföra undervisning på 
vissa instrument (Skolverket, 2004). Det fanns även andra tecken på att denna 
resursbrist kunde ha påverkat elevresultaten negativt, till exempel då flera pojkar som 
inte hade uppnått målen för ämnet hade önskat mer datoranvändning inom 
musikundervisningen (Skolverket, 2004). Omfattningen av dessa resursbrister samt 
arbetsvillkoren varierade dock stort över landet, vilket även det bidrog till att 
musikundervisningens utformning har skiftat väldigt mycket mellan olika skolor 
(Skolverket, 2005).  
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Skolverkets sammanfattning av sina slutsatser från utvärderingen löd såhär: 

 
En övergripande slutsats från utvärderingen är att det finns stora variationer i fråga om 
vilka kunskaper i musik som utvecklas hos eleverna i olika skolor, klasser och grupper i 
musikundervisningen i årskurs 9. Likaså finns stora skillnader i musiklärarnas 
arbetssituation och arbetsvillkor. En annan slutsats är att lärarna i relativt liten 
utsträckning använder läroplanen, lokala kursplaner och andra måldokument som 
utgångspunkt för undervisningen i musik. Utvärderingen ger indikationer på att lärarna i 
stor utsträckning är sin egen läroplan och sitt eget läromedel i musik. (Skolverket, 2004, 
ss. 56-57) 

 
Utifrån detta skulle man alltså kunna sluta sig till att Skolverket sannolikt ville försöka 
skapa en mer likvärdig musikundervisning i landet, motarbeta de stora skillnaderna i 
musiklärarnas arbetsvillkor och tillgängliga resurser samt få lärarna att i större grad 
basera sin undervisning på den aktuella kursplanen. När det gäller den sista punkten 
visade även undersökningen att uppnåendemålens utformning var svårtolkade, både för 
lärare och elever. Målen ansågs vara otydliga, både i struktur och relevans och 
Skolverket ansåg därmed att mycket talade för att kursplanen ifråga skulle behöva ses 
över (Skolverket, 2004). 

2.1.2 Strukturella skillnader mellan de båda kursplanerna  

När den nya kursplanen i musik lanserades som en del av läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 
2011b) hade Skolverket bland annat försökt att åtgärda dessa ovan nämnda brister. 
Kursplanen hade strukturerats om, betydligt mer än de mer generella kapitel 1 & 2 i 
läroplanen som behandlade skolan som helhet (dessa två kapitel är i de båda 
läroplanerna så gott som identiska, både i upplägg och ordalydelse).  
 
Båda kursplanerna inleds med en text som försöker motivera ämnets plats i skolan. En 
intressant aspekt som skiljer sig mellan de båda är att de formuleringar i den äldre av de 
två kursplanerna (Skolverket, 2000) som beskriver hur musiken används som ett 
verktyg för andra syften (till exempel som ett redskap för lärande) till stora delar har 
krympt i den nya kursplanen. I denna ses musiken istället som en viktig färdighet för att 
kunna fungera socialt och delta i samhällets kulturliv samt som en viktig konstnärlig 
uttrycks- och kommunikationsform. Den här bilden bekräftas av det kommentarmaterial 
som publicerades i samband med skiftet till den nya kursplanen (Skolverket, 2011a). 
Överlag har den inledande motiveringen till ämnets existens inom skolan kortats av och 
konkretiserats väsentligt i Lgr 11. Därefter följer varsitt stycke1 som behandlar vilka mål 
som undervisningen skall ha. I kursplanen från år 2000 är dessa utformade som en lista 
över nio olika strävansmål, medan Lgr 11 istället inleder med en kortare, löpande text 
följt av en sammanfattning i tre punkter, nämligen att eleverna skall få:  
 

- spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer 
- skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 

                                                        
1
 Rubrikerna för dessa är ”Syfte” i Lgr 11 (Skolverket, 2011b) samt ”Mål att sträva mot” i den äldre kursplanen 

(Skolverket, 2000). 
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- analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska 
sammanhang (Skolverket, Kursplan i musik, Lgr 11, 2011b, s. 100) 
 

Efter denna målbeskrivning följer ett stycke som behandlar ämnets genomförande. I den 
äldre kursplanen (Skolverket, 2000) har detta stycke rubriken ”Ämnets karaktär och 
uppbyggnad”. Det är en beskrivande text som stundtals har ett nästintill ideologiskt 
språkbruk. Instruktionerna i denna är relativt vagt formulerade jämfört med det 
”centrala innehållet” i Lgr 11 (Skolverket, 2011b, ss. 100-103). Det centrala innehållet är 
en sorts lista över arbetsområden som skall vara med i en elevs undervisning. Innehållet 
är uppdelat på årkurs 1-3, 4-6 samt 7-9 och varje stadium är därefter uppdelat i de tre 
färdighetsområdena ”musicerande och musikskapande”, ”musikens verktyg” och 
”musikens sammanhang och funktioner”. 
 
Det centrala innehållet kan alltså betraktas som betydligt mer styrt än de mer generella 
anvisningarna i Lpo 94 (Skolverket, 2000), då samtliga moment i det centrala innehållet 
till viss grad måste ingå i undervisningen enligt Skolverket. I sitt kommentarmaterial till 
Lgr 11 (Skolverket, 2011a) skriver Skolverket att det centrala innehållet har minskat 
tolkningsutrymmet, då musiklärarna i den nationella utredningen ”NU-03” (Skolverket, 
2004) har ansett att det var för stort, vilket fick negativa konsekvenser för 
undervisningens likvärdighet på ett nationellt plan. 
Skolverket (2011b) tar även upp att det numera är tydligare inskrivet att digitala 
musikverktyg skall inkluderas i undervisningen. På så sätt skulle man kunna se det som 
att Skolverket har försökt åtgärda två av de fyra problem som tidigare har nämnts i dess 
nationella utredning: Bristen på likvärdig musikundervisning i hela landet ska styras 
upp med ett centralt innehåll som inte är lika lätt att tolka fritt som den tidigare 
kursplanen var. Den nya kursplanens tydligt specificerade centrala innehåll innebär 
dessutom ett tungt argument vid förhandlingar med skolledare om tillgång till bättre 
resurser såsom instrument, lämpliga musiksalar etc. 
 
Det går även att argumentera för att kursplanens utformning skulle kunna ha en positiv 
effekt på det tredje problemet, nämligen att musiklärarna inte baserade sin 
undervisning på kursplanen ifråga. Detta då Lgr 11 (Skolverket, 2011b) är mycket mer 
konkret utformad samt att de musiklärare som använder sig av den vid sin förhandling 
om utökade resurser som en naturlig följd även blir mer insatta i dess innehåll. 
Skolverket släppte även en relativt stor mängd informations- och stödmaterial för 
lärarna vid kursplanens införande, vilket sannolikt åtminstone delvis har varit menat för 
att åtgärda detta problem. 
 
Vad har då Skolverket gjort för att försöka åtgärda det fjärde problemet, det vill säga att 
uppnåendemålens utformning gjorde dem svårförstådda? Till att börja med har de 
ändrat strukturen på bedömningskriterierna. Den äldre kursplanens (Skolverket, 2000) 
bedömningsdel med mål att uppnå i slutet av årskurs fem och nio, samt betygskriterier 
för Väl godkänt och Mycket väl godkänt har i Lgr 11 (Skolverket, 2011b) bytts ut mot 
kunskapskrav för betygen E, C och A, uppdelade på årskurs sex och nio. Dessa 
kunskapskrav är dessutom stegvis uppbyggda på så sätt att formuleringarna för de tre 
olika betygsnivåerna på det stora hela har samma uppbyggnad förutom vid ett antal 
fetmarkerade värdeord, till exempel i stil med att eleven ger 
enkla/utvecklade/välutvecklade omdömen. Dessa värdeord förklaras inte närmare i 
själva kursplanen, men däremot i ett av dess kommentarmaterial (Skolverket, 2011a). 
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För att fortsätta det tidigare exemplet med enkla/utvecklade/välutvecklade omdömen, 
menar Skolverket därmed att ett enkelt omdöme till exempel kan färgas av aspekter 
såsom subjektivitet, övergripande karaktär och dylikt. Ett välutvecklat omdöme kan å 
andra sidan bestå av djupare analyser och vara mer specifikt till sin karaktär 
(Skolverket, 2011a). Bedömningskriterierna i den gamla kursplanen skulle dock på vissa 
sätt kunna anses som mer specifika. Till exempel var kriterierna för gruppmusicerande i 
årskurs nio följande: 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 
Eleven skall 
- kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna 
reflektera över och bedöma utförandet (…) 
Kriterier för betyget Väl godkänt: 
Eleven deltar i sång och spel på melodi-, rytm- och ackordinstrument i olika  
former av gruppmusicerande. 
Eleven tar ansvar i gruppmusicerande och skapande genom att i enkla former  
planera och genomföra musikaliska aktiviteter. (…) 
Betygskriterier för Mycket väl godkänd: 
- Eleven utför sång eller spel på något instrument på en nivå som fungerar både i grupp  
och som soloinslag. (Skolverket, 2000) 

 
I kursplanen från år 2000 rör det sig alltså om mer detaljerade kriterier jämfört med Lgr 
11, även om de samtidigt saknar samma naturliga kontinuitet rent språkmässigt och 
berör olika aspekter av samma ämne (till exempel  tillför väl godkänt-kriteriet i den 
äldre av kursplanerna genrebredd- och ansvarstagandeaspekterna till bedömningen av 
ensemblespelet utöver de befintliga kraven för ett godkänt betyg). Det kan därmed 
hävdas att betygskriterierna i Lgr 11 är både tydligare och rörigare än i Lpo 94, detta då 
den betygsättande läraren skulle behöva hänvisa till kommentarmaterialet (som för en 
genomsnittlig 15-åring kan betraktas som en relativt svårtillgänglig text) om till 
exempel en elev begär en konkretisering av betygskriterierna. Även läraren själv 
behöver sannolikt göra en tydligare konkretisering av betygskriterierna innan de kan 
omsättas i praktiken på ett effektivt, rättssäkert och lättöverskådligt sätt. Därmed kan 
det helt klart diskuteras huruvida uppnåendemålens utformning i praktiken verkligen 
har blivit tydligare i och med införandet av Lgr 11. 
 

  



 14 

2.2 Tidigare forskning inom området 

Då detta arbete centreras kring synen på musikämnet i de båda kursplanerna 
presenteras i det här avsnittet tidigare forskning som berör diskurser om- och synsätt 
på musikundervisning.  
 

2.2.1 Diskurser kring musikundervisningen 

Ericsson (2006) har i sin undersökning intervjuat åtta olika grupper; fyra bestående av 
lärarstudenter och fyra av yrkesverksamma lärare, om bland annat synen på 
musikläraren, eleven och själva musikundervisningen. Vid analysen av dessa har han 
sedan använt sig av diskursanalys för att konstruera olika diskurser/aspekter kring 
dessa områden.  Sandberg Jurström (2009) beskriver i sin tur hur lärare samtalar om 
musikundervisningen på det estetiska programmets musikinriktning. I detta arbete har 
hon genomfört intervjuer med ett antal musiklärare på en gymnasieskolas estetiska 
program. Dessa analyseras därefter diskursanalytiskt och hon belyser några olika 
diskurser där det framgår hur lärarna talar om musikämnet, om eleverna och om sig 
själva i egenskap av lärare på olika sätt. Värt att påpeka är dock att Sandberg Jurströms 
studie (2009) gäller undervisning för elever som har sökt en specifik musikinriktning på 
gymnasiet och därmed redan har en omfattande grundkunskap inom ämnet, inte elever i 
grundskolan eller på ett icke musikrelaterat gymnasieprogram. 
Slutligen har Sellman (2006) skrivit ett arbete där han intervjuar två musiklärare som 
har utbildats vid olika lärosäten och genom diskursanalys därefter jämför hur de 
resonerar kring sin egen undervisning. Diskurserna i detta arbete handlar både om hur 
de planerar innehållet och tillvägagångssättet för sin praktiska musikundervisning samt 
hur de ser på själva ämnet. Det som gör dessa tre studier särskilt intressanta för mitt 
arbete är att de konstruerar olika diskurser om synen på själva musikämnet. Då jag har 
för avsikt att längre fram i arbetet jämföra deras diskurser med de jag själv lyckas uttyda 
ur de båda kursplanerna, kommer jag därför att beskriva de mest aktuella av deras olika 
diskurser här, uppdelat på två olika områden. 
 
Musiken som terapi och fostran eller som ett ämne med ett egenvärde? 
Fråga om huruvida musikkunskaperna är själva huvudsyftet med undervisningen eller 
om ämnet egentligen är en form av terapi för att utveckla elevernas personlighet är en 
av de mest centrala delarna i det här arbetet. Den ena sidan av konflikten handlar alltså 
om att musiken primärt skulle vara ett medel för elevernas välmående, sociala fostran 
och förbättring av självkänsla. Ericsson (2006) beskriver en diskurs som han kallar för 
den terapeutiska funktionen, vilket i det här fallet syftar på ett resonemang om att 
musiken får människor att må bra. Det finns även element av tillflyktplats och frizon i 
den, vilket tyder på en syn där musikämnet har en sorts terapeutiskt funktion som ger 
eleven möjlighet att bearbeta sina personliga problem. Gemenskap är också ett tydligt 
element i den här diskursen. Ett exempel på hur denna diskurs menar att musik kan 
påverka människors personlighet är till exempel att musicerande skulle kunna utveckla 
en bättre självkänsla. I diskursen musik som social fostran visar även Sandberg Jurström 
(2009) på hur musikämnet av vissa betraktas som ett terapeutiskt redskap för elevernas 
utveckling, men här med målet att göra dem till ”goda samhällsmedborgare”.  En stor 
vikt läggs i det här fallet på det sociala samspelet i samband med ensemblemusicerande 
(Sandberg Jurström, 2009). Sellman (2006) pekar även ut diskursen pedagogiskt flyt 
som central för en av hans intervjuade lärare, där fokus ligger på att lektionerna skall 
fungera och att arbetsmiljön på lektionerna skall vara god. Dessutom strävar denne 
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lärare aktivt mot att forma eleven i skolan genom att stärka dennes självkänsla (Sellman, 
2006).  Diskursen ifråga skulle därmed kunna ses som besläktad med Ericssons tidigare 
nämnda diskurs den terapeutiska funktionen, även om pedagogiskt flyt tycks ha ett 
tydligare fokus på elevens trivsel och självförtroende. 
 
Samtidigt finns det en tydlig motpart till ovanstående resonemang där musiken ses som 
ett ämne av stor vikt för elevernas allmänbildning. Ericsson (2006) beskriver en diskurs 
som han har döpt till ett riktigt ämne, vilket tar sitt ursprung ur en konflikt med en 
annan, antagonistisk diskurs som har tydliga likheter med pedagogiskt flyt, även om 
fokus i det här fallet ligger på hur det viktigaste med undervisningen skulle vara att 
eleverna har roligt. Problemet enligt Ericsson är dock att ett ämne vars huvudsyfte är att 
ha kul lätt kan uppfattas som att det inte har någonting i skolan att göra då det ofta 
tolkas som kravlöst. Följden blir att musikämnets status sätts på spel och väcker en 
stark motreaktionsdiskurs där argument i stil med att ”musikämnet minsann är ett 
riktigt ämne” och att ”musikämnet faktiskt har ett egenvärde” förs fram (Ericsson, 
2006). I både Sandberg Jurströms (2009) och Ericssons (2006) texter förekommer 
diskurser som behandlar musikundervisningen som en form av musikalisk 
allmänbildning. Enligt Ericssons bredd, allmänbildning, grund och bas rör det sig om att 
undervisningen bör bredda elevernas musikkunskap- och färdigheter samt att ’öppna 
dörrar’ för dem, det vill säga att presentera musik som de inte känner till sedan tidigare 
för att ”vidga deras vyer” (Ericsson, 2006). Sandberg Jurströms musik som kulturell 
socialisering (Sandberg Jurström, 2009)  fokuserar däremot mer på breddning av 
elevernas kulturella medvetenhet och deras möjlighet att verka inom olika genrer, 
miljöer och situationer. 
 
Lärarvalda hantverksverktyg eller elevstyrt innehåll? 
Den här frågan kretsar kring huruvida läraren bör avgöra undervisningens innehåll eller 
om det bör vara mer upp till eleven. Diskursen hantverksaspekten handlar enligt 
Ericsson (2006) om att en av de viktigaste aspekterna av ämnet skulle vara att lära 
eleverna hur de bemästrar det instrumentaltekniska hantverket, oberoende av vilken 
genre som spelas. Denna diskurs tycks ha växt fram ur en repertoarbaserad konflikt: Ska 
musikundervisningen bestå av låtar som läraren väljer ut för att de är metodiskt 
lämpliga för att eleven skall kunna lära sig själva spelandet eller ska läraren fokusera på 
att eleverna skall få spela den musik de tycker bäst om med mindre hänsyn tagen till 
dennas pedagogiska lämplighet? Den här diskursens förespråkare anser att det 
viktigaste med musikundervisningen i första hand är att eleverna får lära sig det 
musikaliska hantverket. Dessa individer lägger fram argumenten att de elever som 
förstår detta och inser att de tack vare hantverket som en följd också skulle kunna spela 
”sin” musik på fritiden, håller med om att den här formen av undervisning är väldigt bra 
(Ericsson, 2006). Sandberg Jurström (2009) tar också upp en liknande diskurs vid namn 
musik som hantverkskunnande som berör de, enligt hennes intervjuade lärare, 
fullständigt nödvändiga instrumentaltekniska färdigheter som stora delar av deras 
elevers musikstudier kretsar kring. Övandet av dessa färdigheter framstår ofta som 
någonting tråkigt men nödvändigt, en sorts kontrast till allt det andra roliga i 
musikundervisningen.  
 
I motsats mot dessa diskurser finns ett antal som anser att elevernas egna intressen går 
före. En av dessa är integrerade inlärningsarenor, vilken Sellman (2006) har identifierat 
hos en av sina intervjuade lärare. Denne betonar upprepade gånger hur musikläraren 
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har mycket att vinna på att fånga upp elevernas intresse genom att koppla innehållet i 
undervisningen till deras fritid. Detta är en tydlig skillnad mot både de båda tidigare 
nämnda hantverksdiskurserna samt de diskurser som betonar hur skolan skall forma 
eleverna då den istället fokuserar på en undervisning som styrs av elevernas intresse 
(Sellman, 2006).  Sellman beskriver även diskursen pedagogiska motiv där tre olika 
element används för att underlätta undervisningen: Enkelhet innebär att 
undervisningsmaterialet väljs ut för att i så stor grad som möjligt underlätta inlärningen 
av de aktuella färdigheterna, praktisk teori innebär att de teoretiska begrepp som gås 
igenom i undervisningen bör ha en direkt koppling till det praktiska musicerandets 
behov och uteslutande består av att läraren väljer bort moment som innebär olika 
former av pedagogiska problem. Som ett exempel på detta nämner Sellman hur hans 
båda intervjuobjekt utesluter jazzmusik från sitt undervisningsinnehåll, även de båda 
lärarna gör det av olika anledningar (Sellman, 2006, ss. 21-22) 
 
Ett mellanting till dessa båda motsatta diskurser skulle slutligen kunna vara Sandberg 
Jurströms (2009)diskurs musik som lustfylld problemlösning.  Enligt denna behöver 
undervisningen i instrumentalspel inte nödvändigtvis vara någonting tråkigt utan 
musiklärarna bör istället försöka vinkla elevernas undervisning från den tråkiga 
hantverksaspekten till en sorts lustfylld problemlösning och därmed göra det till en kul 
utmaning att öva på instrumentaltekniken samt lösa de problem som medföljer. Även 
element av tillfredsställelse över att ha klarat av ett sådant problem finns med i den här 
diskursen. 

2.2.2 Historiska läroplanskoder 

Hur har då synen på musikämnet sett ut historiskt, både ur ett samhällsmässigt och 
läroplansbaserat perspektiv? Förutom den kortare överblick över 
musikundervisningens utveckling som förekommer i Skolverkets samtalsguide kring 
musikämnet (Skolverket, 2007) tar Sandberg (1996) i sin doktorsavhandling upp hur 
musikämnet har utvecklats genom åren, både i den allmänna samhällssynen och i den 
svenska skolans kursplaner. I samband med denna använder han sig även av begreppet 
läroplanskoder, vilket kan beskrivas som en sorts rådande utbildningsideologier som 
gradvis byts ut under historiens gång. Dessa läroplanskoder har självfallet även haft en 
större, icke musikrelaterad aspekt, men på grund av detta arbetes inriktning har jag valt 
att fokusera just på hur musikinriktningen såg ut. Den första av dessa koder var den 
klassiska läroplanskoden som varade från antikens Grekland (ca 600-400 f.Kr.) till 1600-
talet. Musiken hade här ett mycket högt anseende inom bildningen (Sandberg, 1996). 
Enligt denna läroplanskod hade musiken (tillsammans med matematiken och 
litteraturen) en viktig karaktärsdanande roll (Skolverket, 2007). Traditionen fortsatte 
sedan via romarriket och hamnade slutligen inom kyrkans utbildningsväsen, det vill 
säga Europas kloster- och katedralskolor. I denna kyrkliga miljö utvecklades även 
notskriften, vilket bidrog till att sprida den religiösa musiken. Under slutet av 
medeltiden samt renässansen började även hoven och adeln få ett ökat behov av 
professionella musiker. Överlag kan den då rådande läroplanen2 anses ha varit tämligen 
konservativ. Den realistiska läroplanskoden växte därefter fram under 1500-1700 talen i 
samband med stora sociala och strukturella förändringar i samhället. Musiklivet och 
dess inverkan på utbildningsväsendet kom också att färgas av att borgarklassens 

                                                        
2
 I detta fall refererar ”läroplanen” inte till ett specifikt styrdokument utan snarare till den praxis enligt vilken 

musikundervisningen genomfördes. 
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musicerande ökade allt mer i omfattning och musikpedagogiken blev samtidigt än mer 
specialiserad (Sandberg, 1996). 
 
I den moraliska läroplanskoden som gällde under 1600-1800-talen blev dock 
musikutbildningen istället ett statligt redskap för att påverka folkets nationalism, åsikter 
och religion. Ett exempel på det är den svenska folkskolans musikundervisning som till 
stora delar bestod av nationalistiska visor och religiös musik. Under den ungefärliga 
perioden mellan 1900-1970 varade därefter den rationella läroplanskoden och präglade 
den övriga utbildningen av progressionism, individualism, pragmatism och rationalism, 
men musikundervisningen i Sverige dröjde sig dock kvar i den förra läroplanskoden 
fram tills 1969 års läroplan som först då började inspireras mer av hur musiken såg ut i 
samhället. Först i den ’dolda’ läroplanskoden från ca 1970-2000 började 
musikundervisningen moderniseras ordentligt och få ett tydligare fokus på skapande 
verksamhet i och med 1969 och 1980 års läroplaner. Den enligt Sandberg nu gällande 
kommunikativa läroplanskoden som inleddes strax före år 2000 symboliseras slutligen 
av decentralisering, marknadsanpassning samt mål- och resultatstyrning (Sandberg, 
1996). 
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att använda mig av Laclau & Mouffes (1985) diskursteori för mitt arbetes 
utformning då jag vill utforska den syn på ämnet som framgår i de båda kursplanerna. 
Bryman skriver: 
 

(…) för filosofer som Michel Foucault (1926-1984) var diskurs ett uttryck som 
betecknade hur en viss uppsättning språkliga kategorier förhöll sig till ett 
objekt och hur vårt sätt att beskriva detta objekt påverkar hur vi förstår eller 
uppfattar det.  (Bryman, 2011, s. 474) 

 
Enkelt sammanfattat kan därför en diskurs beskrivas som ett specifikt sätt att kommunicera 
kring ett ämne, en sorts jargong som i förlängningen kan ha ett reellt inflytande på själva 
objektet som den behandlar. Enligt Bryman är en diskurs dock långt ifrån enbart ett neutralt 
redskap för att föra fram en parts åsikter om en specifik företeelse, utan en diskurs kan även 
anpassas efter vilket syfte dess skapare vill uppnå (Bryman, 2011). Ett exempel på hur detta 
skulle kunna gå till är hur en politisk gruppering börjar kritisera vad de retoriskt kallar för 
”flumskolan”. Därmed sprider de sin syn till stora delar av övriga befolkningen utan att dessa 
faktiskt gör någon egen undersökning om huruvida skolan faktiskt är att betrakta som 
”flummig”. Istället godtar de direkt politikernas retorik som ren fakta, oavsett om de själva 
är förespråkare eller direkta motståndare mot de konkreta åtgärder som de aktuella 
politikerna vill genomföra. 
 
Winter Jørgensen och Phillips (2000) menar att Laclaus och Mouffes diskursteori beskriver 
hur diskurser, det vill säga de sätt som folk talar om olika företeelser, formar den sociala 
världen i betydelse, men att betydelsen inte är konstant utan förändras löpande då språket i 
sig är instabilt. Det pågår dock en ständig diskursiv kamp mellan olika konflikterande 
diskurser, där de kämpar för att uppnå hegemoni, ett tillstånd där den aktuella diskursen 
”låses fast” och dominerar den allmänna uppfattningen (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). De skriver även att Foucault ansåg att sanningen i sig själv är en form av diskursiv 
konstruktion. Även om Foucault själv tenderade till att enbart se en enda kunskapsregim i 
varje historisk epok menar Winther Jørgensen och Phillips (2000) att detta synsätt numera 
generellt sett har ersatts av ett där flera diskurser existerar samtidigt i en ständig kamp om 
rätten till att avgöra sanningen, vilket i förlängningen skulle innebära att få utgöra en ny 
kunskapsregim (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Inom de kretsar som nyttjar diskursanalysen som forskningsverktyg förekommer det ett 
antal begrepp av vilka jag har valt att använda de som jag här kommer att förtydliga 
innebörden av: signifikanter beskrivs enligt Ericsson (2006) som en sorts minsta möjliga 
lingvistisk del. Flera av dessa samlas sedan i en diskurs. Detta sker genom att flera 
signifikanter tillsammans knyts ihop i en så kallad ekvivalenskedja (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). I centrum för varje ekvivalenskedja står en nodalpunkt som ”knyter 
ihop” de tecken (signifikanter) som ingår i kedjan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Det finns även en variant av diskursanalys som kallas för kritisk diskursanalys, en teori där 
Michel Foucault brukar anses som en av de främsta förespråkarna. Denna fokuserar i stor 
grad på diskursernas funktion som maktredskap och dess inflytande på samhällets sociala 
skillnader (Bryman, 2011) samt diskurspsykologi som istället handlar om hur människor 
medvetet använder sig av olika diskurser för att framställa sig själva på bästa möjliga sätt 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Små och stora diskurser är exempel på begrepp vilka 
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enligt Ericsson (2006) och Sandberg Jurström (2009) förekommer inom diskurspsykologin. 
Med en stor diskurs menas då oftast en vitt utbredd diskurs som är spridd i hela samhället 
medan små diskurser verkar på mikronivå, det vill säga inom väldigt små, avgränsade fält. 
Som ett konkret exempel på en sådan uppdelning kan nämnas Sandberg Jurströms (2009) 
olika diskurser om lärarens roll i undervisningen där de stora diskurserna musikämnet och 
läraren som styrande resurs samt musikämnet och läraren som flexibel resurs kan ses som 
tämligen övergripande medan de små diskurserna läraren som kunskapsbreddare, läraren 
som vägvisare, läraren som arbetslös, läraren som eldsjäl och läraren som flexibel och 
anpassningsbar är mer detaljerade.  
 
Det är med hjälp av dessa teorier som jag analyserar och bryter ner texternas språkliga 
beståndsdelar för att därefter sammanfoga dem till mer övergripande diskurser. Jag 
använder dem sedan för att försöka tolka Skolverkets syn på musikämnet i de båda 
kursplanerna. I nästa avsnitt redovisas mer om hur jag har gått tillväga metodiskt.    



 20 

3 Metodologi och metod 
I det här kapitlet presenteras valet av metod för studien och dess metodologiska 
utgångspunkter, hur analysen genomfördes, mina etiska överväganden samt studiens 
reliabilitet och validitet. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Det här arbetet baseras huvudsakligen på närläsning och diskursanalys. Båda dessa kan 
beskrivas som tillhörande det Bryman (2011) klassificerar som den kvalitativa 
forskningsstrategin. Med detta menas att arbetet har ett mer tolkande och 
konstruktionistiskt arbetssätt snarare än ett blint sammanräknande av enkelt mätbara 
data. Det här arbetet har visserligen ett litet inslag av ett kvantitativt arbetssätt i och 
med att jag vid analysen av de olika diskursernas dominans har låtit frekvensen med 
vilken de olika diskurserna återkommer i texten få en relativt stor betydelse, men stor 
hänsyn har samtidigt tagits till de formuleringar i texten som specifikt berör vilka 
undervisningsmoment som ska vara de högst prioriterade. 
 
Närläsningen karaktäriseras av att långsamt och metodiskt arbeta sig igenom den 
aktuella texten, för att försäkra sig om att dess riktiga betydelse har framgått, till 
skillnad mot hur den betydligt översiktligare så kallade normalläsningen ofta färgas av 
våra egna subjektiva uppfattningar om ämnet och sätt att läsa (Johansson & Svedner, 
2010). 
 
Den variant av diskursanalys som arbetet bygger på är baserad på Focaults metod 
såsom den beskrivs av Bryman (2011) samt Winther Jørgensen och Phillips (2000). Jag 
har specifikt använt mig av de diskursiva begreppen signifikanter, ekvivalenskedjor, 
diskursiv kamp och hegemoni3. Nämnas bör att de signifikanter som jag har använt har 
bestått av relativt långa formuleringar. Detta är medvetet gjort för att öka transparensen 
ifall någon skulle vilja replikera eller granska arbetet utförligare.  
 
Jag har slutligen hämtat begreppen små och stora diskurser från diskurspsykologin. I 
detta arbete består de stora diskurserna av två övergripande attityder till musikämnet. 
De små diskurserna är något mer specifika och berör till exempel dess aspekter som 
hantverksfärdighet, uttrycksmedel och verktyg för andra ämnen. Samtliga små diskurser 
ingår dessutom i en av de två större diskurserna.  

                                                        
3
 För en förklaring av dessa begrepp, se detta arbetes teorikapitel. 
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3.2 Metod och design av studien 

3.2.1 Val av metod 

De frågeställningar jag vill besvara är som tidigare har nämnts hur musikämnet 
motiveras i ämnets kursplaner från Lpo 94 (Skolverket, 2000) och Lgr 11 (Skolverket, 
2011b) samt vilka förhållningssätt och kunskapssyner som lyfts fram i deras 
instruktioner för musikundervisningens genomförande och bedömning av elevernas 
kunskaper. Jag vill även ta reda på hur de båda kursplanerna skiljer sig från varandra 
utifrån dessa frågeställningar.  Jag övervägde ursprungligen ett flertal olika alternativ till 
hur jag skulle kunna genomföra mitt arbete. Ett alternativ som avskrevs tidigt var att 
genomföra en enkätundersökning av hur olika lärare uppfattar kursplanernas 
skrivningar. Anledningen till detta formuleras tydligt av Johansson och Svedner: 
 

Enkätmetoden fungerar bäst om man vill undersöka samband mellan det man 
är intresserad av och fakta som ålder, kön, tidigare utbildningar, 
yrkeserfarenheter etc. Då är det relativt lätt att formulera frågor med fasta 
svarsalternativ. Däremot är enkäten en mindre bra metod när syftet är att ta 
reda på synsätt, förhållningssätt och liknande, väl avgränsade frågor. 
(Johansson & Svedner, 2010, s. 24) 

 
En annan möjlighet var att jag skulle kunna genomföra intervjuer såsom de beskrivs av 
Bryman (2011) med några av de lärare som hade använt båda kursplanerna eller med 
de personer som hade varit med vid framtagandet av den nya kursplanen. Johansson och 
Svedner (2010) tar dock upp problematiken kring hur en intervjuundersökning kan 
komprometteras av att informanterna läser av intervjuarens frågor för att försöka lista 
ut vilka svar den förväntar sig. Enbart själva syftet med en undersökning som kretsar 
kring skillnaderna mellan den nya och gamla kursplanen skulle mycket väl kunna få en 
del intervjuade lärare att överreagera och försöka skapa skillnader mellan kursplanerna 
som de annars inte skulle ha uppfattat eller brytt sig om själva. Jag hade dessutom i min 
kontakt med kollegor inom skolan fått höra talas om lärare de känner till som 
fortfarande undervisade med utgångspunkt från läroplanen från 1980 
(Skolöverstyrelsen, 1980) eller till och med helt hade struntat i kursplanerna 
överhuvudtaget och istället utformat sitt eget undervisningsmaterial. Denna bild av hur 
den gällande läroplanen inte följdes bekräftades även av Skolverkets nationella 
utvärdering (Skolverket, 2004).  Om jag skulle ha intervjuat några av de många individer 
som stod bakom utformningen av Lgr 11 (Skolverket, 2011b) skulle jag dessutom 
troligtvis ha fått de enskilda informanternas syn på ämnet och inte vad som faktiskt står 
i kursplanen, detta då dokumentet ifråga har tagits fram av ett stort antal personer 
(inklusive tjänstemän, referensgrupper av lärare samt politiker), skickats på olika 
remisser och omarbetats i flera omgångar. Samma problem med att informanternas 
personliga syn på undervisningen skulle färga deras tolkning av kursplanen skulle även 
inträffa om jag genomförde tidigare nämnda intervjuer med undervisande lärare. 
Eftersom att ett så litet urval av enskilda perspektiv sannolikt skulle ge en relativt skev 
bild av kursplanen valde jag att istället gå direkt på förstahandskällan och analysera 
själva texten i dokumenten ifråga. En annan fördel med detta är att det är dessa 
dokument som samtliga undervisande musiklärare i Sverige redan har kommit i kontakt 
med. 
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Johansson och Svedner (2010) varnar tydligt för att enbart använda sig av så kallad 
normalläsning vid textanalys utan rekommenderar starkt närläsningen som metod. De 
tar dock även upp problematiken kring avsaknaden av objektivitet då olika läsare 
fastnar för olika aspekter av texten. Det är därför viktigt att hitta en tydlig struktur som 
analysen kan utgå från för att den inte skulle bli godtycklig och subjektiv, vilket tas 
hänsyn till i och med bruket av diskursanalysen som metod.  
 

3.2.2 Urval 

Mitt urval av texter är baserat på att det ena dokumentet, kursplanen i musik från Lgr 11 
(Skolverket, 2011b) är den nu gällande kursplanen för ämnet och att det andra, den 
uppdaterade kursplanen från Lpo 94 (Skolverket, 2000) är den direkt föregående. 
Anledningen till att jag inte har valt fler kursplaner längre bak i tiden beror dels på att 
jag är tvungen att avgränsa arbetets omfattning, dels på grund av att jag vill hålla 
innehållet väldigt relevant för dagens musiklärare och lärarstudenter. Eftersom en 
väldigt stor andel av de nuvarande musiklärarstudenternas egna 
grundskoleundervisning i musik har varit baserad på Lpo 94, samtidigt som de själva så 
småningom ska undervisa med Lgr 11 som sitt centrala styrdokument, anser jag att 
valet av dessa två kursplaner är det mest lämpliga. 
 

3.2.3 Datainsamling 

Det är enligt Johansson och Svedner (2010) väldigt viktigt att en textanalys har en tydlig 
struktur och/eller kategorisering för att undvika att analysen helt ska baseras på 
författarens subjektiva intryck. Jag utgår därför från mina forskningsfrågor som delar 
upp analysen i fyra huvudsakliga delar: Hur ämnet motiveras, hur undervisningen 
respektive bedömningen ska genomföras samt skillnaderna mellan de utvalda 
läroplanerna. 
 
De båda dokumenten som jag analyserar har en liknande, men inte helt identisk 
struktur. Efter att ha undersökt denna noga har jag därför delat upp dem i tre delar var. I 
kursplanen från Lpo 94 (Skolverket, 2000) tolkar jag avsnitten ”Ämnets syfte och roll i 
utbildningen” samt ”Mål att sträva mot” som beskrivningen av hur ämnets existens 
motiveras i kursplanen. Avsnittet ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” berör hur 
undervisningen ska genomföras och resten av texten från och med rubriken ”Mål som 
eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret” behandlar ämnets bedömning 
och betygsättning. I kursplanen från Lgr 11 (Skolverket, 2011b) motsvarar på samma 
sätt det första inledande textstycket samt det påföljande med rubriken ”Syfte” hur 
ämnet motiveras. Avsnittet ”Centralt innehåll” berör genomförandet och resten av 
dokumentet från och med rubriken ”Kunskapskrav” kretsar kring ämnets bedömning 
och betygsättning. 
 
Jag går därefter med hjälp av de principer som närläsningen bygger på (Johansson & 
Svedner, 2010) igenom de båda dokumenten noggrant i jakt på de signifikanter 
(Ericsson, 2006) som jag sedan använder i diskursanalysen. Identifieringen av dessa 
signifikanter sker genom att jag markerar samtliga urskiljningsbara 
undervisningsmoment, bedömningskriterier och motiveringar till ämnets existens i 
skolan samt sammanställer dessa signifikanter i en lista. 
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3.2.4 Bearbetning och analys 

Efter att ha sammanställt den tidigare nämnda listan på signifikanter (se kapitel 3.2.3) 
består nästa moment av att försöka hitta olika samband mellan dem och gruppera dem i 
så kallade ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Jag har valt att 
gruppera signifikanterna efter vilken typ av undervisningsmoment de behandlar, men 
även efter vad själva syftet med momentet ifråga är och vilken syn på ämnet det 
representerar. Till exempel kan musikteoretiska undervisningsmoment motiveras med 
att de behövs för både musikskapande och musicerande samtidigt som de i vissa fall 
saknar en tydlig motivering överhuvudtaget vilket jag tolkar som att de anses ingå i en 
form av musikalisk allmänbildning. Med hjälp av dessa ekvivalenskedjor konstrueras 
därefter olika så kallade små diskurser som sedan i sin tur grupperas under ett par stora 
diskurser (Ericsson, 2006), vilka karaktäriseras av en något bredare attityd till ämnet. 
Exempel på små diskurser är musik som hantverksfärdighet och musik som personligt 
uttrycksmedel, medan ett exempel på en stor diskurs är musik som ett egenvärde. 
Slutligen räknar jag samman antalet förekommande signifikanter från de olika 
diskurserna i respektive avdelning av dokumentet. Då detta arbete primärt bygger på 
kvalitativ snarare än kvantitativ forskningsstrategi (Bryman, 2011) baserar jag inte 
enbart resultatet på hur ofta de olika signifikanterna förekommer utan tar även hänsyn 
till de formuleringar i kursplanerna som direkt berör vilka undervisningsmoment som 
bör anses vara prioriterade. Slutligen jämförs utfallet i de olika avdelningarna av de 
båda kursplanerna för att se huruvida det förekommer någon diskursiv hegemoni eller 
om tydliga diskrepanser mellan de olika delarna visar på en pågående diskursiv kamp 
(Phillips & Winther Jørgensen, 2000). Dessutom jämförs resultaten från analyserna av 
de båda kursplanerna med varandra. 

3.2.5 Etiska överväganden 

De dokument som analysen behandlar är allmänna handlingar som Skolverket har 
publicerat på sin hemsida samt aktivt har ansträngt sig för att sprida till samtliga 
musiklärare. Då den här textanalysen enbart riktar in sig på dessa dokument 
förekommer det inte några egentliga behov av etiska ställningstaganden under studien. 

3.2.6 Reliabilitet och Validitet 

Diskursanalysen som används är ett väletablerat arbetssätt inom vetenskapen. Den 
kritik som ibland framkommer från främst naturvetenskapligt håll rör sig enligt Winther 
Jørgensen och Philips (2000) oftast om att metoden inte skulle vara stringent och därför 
har brister i sin validitet. De båda hävdar dock samtidigt att detta kan motverkas genom 
att undersöka ifall analysens slutsatser faktiskt stämmer överens med de diskursiva 
element som ingår i den4.  
 
Bryman (2011) tar upp fyra begrepp som kan anses som viktiga vid kvalitativ forskning, 
nämligen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Med trovärdighet 
menas i praktiken huruvida resultatet kan anses rimligt.  En indikation på den här 
uppsatsens trovärdighet är att dess resultat överensstämmer relativt väl med 
Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen för Lgr 11 (Skolverket, 2011a). 
Överförbarheten som har nära band till begreppet extern validitet handlar i grunden om 
huruvida resultatet kan tillämpas i andra kontexter än just de specifika objekt som var 

                                                        
4
 Ett element är form av diskursiv signifikant (Ericsson, 2006). 
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föremål för studien, till exempel om en studie som har utförts i ett begränsat geografiskt 
område kan anses vara representativt för hela landet (Bryman, 2011). Detta begrepp 
kan dock anses som irrelevant vid just den här undersökningen då det enbart finns en 
nu gällande kursplan i musik, vilket även var situationen under den tid då Lpo 94s 
kursplan gällde och att jag undersöker de båda dokumenten i sin helhet.  
 
Konfirmering handlar enligt Bryman (2011) om objektivitet, det vill säga huruvida jag 
som forskare kan hindra mina egna värderingar och åsikter från att färga mitt resultat. I 
detta arbete utgår därför analysen från en tydlig, förutbestämd struktur. Angående det 
sista begreppet, pålitlighet, som kan anses motsvara reliabilitet, poängterar Bryman 
(2011) vikten av möjlighet till replikation. Tillvägagångssättet beskrivs därför så 
detaljrikt att andra personer kan ges möjlighet att kunna genomföra analysen på ett 
liknande sätt. 
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4 Resultat 
Detta kapitel inleds med en presentation av resultatet i form av de sex små diskurser om 
synen på musikämnet som framkommer vid analysen av de båda kursplanerna. Därefter 
presenteras de två stora diskurser som de små diskurserna kan delas in i. Slutligen följer 
ett avsnitt som visar hur dominerande dessa båda diskurser är i de respektive 
dokumenten, samt en avslutande sammanfattning där de båda kursplanerna jämförs 
med varandra. 

4.1 Förekommande små diskurser i de båda kursplanerna 

Här presenteras de sex små diskurser som framträder i analysen. Eftersom deras 
ekvivalenskedjor är relativt långa exemplifieras enbart ett urval av signifikanterna här 
tillsammans med relevanta citat från kursplanerna. För en fullständig sammanställning 
av de kompletta ekvivalenskedjorna, se bilagan i slutet av detta arbete. 

4.1.1 Musik som hantverksfärdighet 

Den här diskursen består av formuleringar som handlar om elevens färdigheter i 
praktiskt musicerande. Inlärningen av den här typen av kunskap har en hel del likheter 
med hur eleven på traditionellt sett lär sig ett hantverk där det mest typiska exemplet är 
enskilda instrumentlektioner på en musikskola. Inom instrumentalspel och sång 
karaktäriseras diskursen av olika tekniska färdigheter som ska behärskas. Ett tydligt 
exempel på detta är signifikanten ”sjunger eller spelar eleven på något instrument i 
någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär” (Skolverket, 2011b, s. 
106) som är hämtad från den kursplanens bedömningskriterier. 
 
Ensemblespel betraktas främst som ett antal tekniska utmaningar som eleven behöver 
lära sig hantera och som ett sätt att utveckla sin teknik, vilket bland annat framträder i 
formuleringen ”ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt” 
(Skolverket, 2011b, s. 104). Att ackompanjera någon är visserligen en form av 
ensemblespel men tyngdpunkten i kriteriet ligger ändå på att ackordbytena ska kunna 
spelas med flyt och det blir därför de hantverksmässiga aspekterna av ensemblespelet 
som dominerar, snarare än de sociala.  
 
Musikteoretiska kunskaper ses som ett sätt att understödja det praktiska musicerandet 
genom att lära eleven olika begrepp som hjälper den att förstå hur den ska spela och 
sjunga såsom t.ex. puls och tonarter. Här ingår även hur musikaliska mönster såsom 
ackordföljder och liknande kan användas vid musicerandet. De färdigheter som krävs 
för att kunna föra en dialog om det egna musicerandet och på så sätt förbättra det anses 
också som viktiga. Signifikanten ”förstår och använder sig av grundläggande begrepp 
och musikaliska symboler vid sång och spel” (Skolverket, 2000) är ett exempel på denna 
typ av formuleringar. 
 
I den äldre kursplanen förekommer det ett resonemang om att IT kan användas som 
hjälpmedel för musicerande utan någon närmare beskrivning av hur det kan tänkas gå 
till: ”IT erbjuder nya möjligheter till (…)musicerande” (Skolverket, 2000). En möjlighet 
såsom jag själv tolkar det är till exempel att eleven skulle kunna använda de 
instruktionsfilmer för instrument och sång som finns tillgängliga på hemsidor såsom 
Youtube för att lära sig att spela instrument. Andra möjligheter är att det skulle kunna 
syfta på användandet av digitala instrument eller att spela till så kallade backtracks. 
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Slutligen kan sägas att den här diskursens ekvivalenskedja är den som har det största 
antalet enskilda signifikanter, speciellt i de avsnitt från de båda kursplanerna som berör 
bedömning och betygsättning, men i Lgr 11 (Skolverket, 2011b) har den även hela elva 
signifikanter i avsnittet om hur undervisningen skall utformas (se bilagan). 
Signifikanterna från den här diskursen är dock relativt detaljerade jämfört med många 
av de andra, vilket skulle kunna tyda på en större detaljstyrning av de praktiska 
färdigheterna då de är förhållandevis enkla att både precisera och bedöma jämfört med 
de som till exempel berör personligt uttryck och konstnärligt skapande. 
 

4.1.2 Musik som allmänbildning 

Den här diskursen handlar om att eleven skall tillgodogöra sig rena teoretiska 
kunskaper om musik därför att det finns ett egenvärde i det snarare än att de enbart 
skulle ingå i undervisningen för att de underlättar inlärningen av andra moment. En 
majoritet av de signifikanter som ingår i diskursens ekvivalenskedja berör kunskap om 
hur musiken tar sig uttryck i olika kulturer, genrer och tidsepoker, vilket bland annat 
visar sig i signifikanten ”musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt 
dess funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker” (Skolverket, 2000). Det 
framgår tydligt att undervisningen behöver ha en stor genrebredd och att eleven även 
behöver kunna jämföra dessa olika musikstilar med varandra. Detta tar sig till exempel 
uttryck via signifikanten ”exemplifierar musikens olika uttryck och funktioner ur ett 
historiskt och globalt perspektiv och relaterar dessa till varandra” (Skolverket, 2000). 
Betydelsen av vårt eget svenska kulturarv tas också uttryckligen upp, främst i den äldre 
kursplanen med den väldigt tydliga formuleringen ”musik är en del av kulturarvet” 
(Skolverket, 2000). En annan aspekt som tas upp är hur musiken används som 
påverkansmedel och inom olika typer av media, vilket exemplifieras av ”hur musik 
används i olika medier, till exempel i film och datorspel” (Skolverket, 2011b, s. 103). 
 
En annan stor del av ekvivalenskedjan handlar om hur olika musikteoretiska begrepp 
och symboler ska kunna förstås av eleverna. Detta beror i vissa fall på att de förväntas 
användas i analys av och diskussion kring musik, vilket bland annat beskrivs i ”ord och 
begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om 
intryck samt upplevelser av musik” (Skolverket, 2011b, s. 102). Anmärkningsvärt nog är 
dock många av formuleringarna kring dessa begrepp tämligen fristående, utan någon 
tydlig koppling till varför eleverna skall lära sig dem. Detta exemplifieras av 
”musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk 
notation” (Skolverket, 2011b, s. 103). I dessa fall bör dock iakttagas viss försiktighet för 
att dra förhastade slutsatser då det skulle kunna röra sig om en potentiell otydlighet i 
syftet med formuleringarna snarare än ett medvetet ställningstagande om att 
musikteori har ett egenvärde i sig. Till exempel skulle det kunna vara så att Skolverket 
anser att eleverna använder sina musikteoretiska kunskaper i en så stor del av det 
övriga ämnet att anledningen till varför de finns med inte behöver uppges, snarare än att 
de kunskaperna skulle höra till allmänbildningen på egen hand. 
 
Diskursens ekvivalenskedja innehåller signifikanter från samtliga delar av de båda 
kursplanerna, med undantag för det avsnitt i den äldre av dem (Skolverket, 2000) som 
berör hur själva undervisningen skall utformas.5  

                                                        
5
 Se bilagan i slutet av detta arbete. 
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4.1.3 Musik som personligt uttrycksmedel 

Synsättet som genomsyrar den här diskursen är att eleven ska ges möjlighet att använda 
sig av musiken som ett sätt att uttrycka sig på ett personligt, konstnärligt sätt, antingen 
genom att komponera egen musik, vilket till exempel uttrycks i signifikanten ”skapa 
musik för att kommunicera tankar och idéer” (Skolverket, 2000) eller genom ett 
personligt uttryck när eleven själv spelar och sjunger, vilket bland annat representeras 
av ”bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck” (Skolverket, 
2011b, s. 106). 
 
Ett tydligt ställningstagande som görs i den äldre kursplanen är att musikskapandets 
fokus inte ska ligga på det rent kompositionstekniska utan det syftar istället till att ge 
eleven fritt utlopp för sin kreativitet samt sina egna tankar och känslor. Detta framgår 
tydligt i inledningens formulering om att ”det metriskt och tonalt korrekta skall, liksom i 
lyrik, kunna vika för ett friare, mer personligt uttryckssätt.” (Skolverket, 2000) I Lgr11 
finns detta inte lika tydligt utskrivet. Den kursplanen tar dock vid flera tillfällen upp 
skapande i form av improvisation, till exempel genom att ”rytmisk och melodisk 
improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och 
instrument” (Skolverket, 2011b, s. 102) står med i det centrala innehåll som skall ingå i 
alla elevers undervisning. 
 
Användandet av IT som skapandeverktyg tas upp i de båda kursplanerna. I den äldre av 
dem nämns det dock bara väldigt översiktligt: 
 

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. (Skolverket, 2000) 

 
Kursplanen ifråga går alltså inte in på några detaljer kring hur IT skall användas inom 
elevens musikskapande, till skillnad från den marginellt utförligare Lgr 11 där det står 
att ”digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning” (Skolverket, 
2011b, s. 102) ingår i ämnets centrala innehåll. Den kursplanen tar även upp att 
eleverna ska lära sig hantera flera musikteoretiska begrepp i sitt personliga uttryck, 
vilket kan ses i formuleringen ”rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, 
taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera 
musik” (Skolverket, 2011b, s. 102). 
 
De signifikanter som ingår i diskursens ekvivalenskedja har en relativt jämn spridning 
över de båda kursplanernas olika delar, men med undantaget att de förekommer 
betydligt oftare i det centrala innehåll i Lgr 11 som behandlar själva undervisningens 
utförande.  
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4.1.4 Musik som social verksamhet 

 
Enligt den här diskursen är målet med undervisningen den sociala interaktion som 
musicerande och skapande resulterar i. Själva musiken ses därför mer som ett redskap 
för att uppnå dessa mål, detta då den enligt Lgr 11 är en ”viktig del i människors sociala 
gemenskap” (Skolverket, 2011b, s. 100). De av ekvivalenskedjans signifikanter som 
används för att motivera ämnets plats i skolan kretsar bland annat kring att ge eleven 
möjlighet till ”delaktighet i skolans och samhällets kulturliv” (Skolverket, 2000), till 
exempel genom att ge eleven möjlighet att ”delta i unison sång” (Skolverket, 2000). 
 
Även träningen av mer allmänna sociala färdigheter tas upp, exempelvis nämns 
musikens möjligheter att överbrygga sociala hinder i formuleringen om att ”samverka i 
gemensamt musicerande oavsett etnisk och kulturell bakgrund” (Skolverket, 2000) och 
”utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, 
bearbeta och framföra musik i olika former” (Skolverket, 2011b, s. 100). Den äldre 
kursplanen tar slutligen också upp hur modern IT-teknologi kan användas i 
kommunikation kring musik i sin formulering ”även i detta avseende ger IT förändrade 
förutsättningar för samarbete och global musikkommunikation över nätverk” 
(Skolverket, 2000).  Intressant nog finns det här även en social aspekt i ett av 
betygskriterierna då det för ett VG enligt den gamla kursplanen krävdes att ”Eleven tar 
ansvar i gruppmusicerande och skapande genom att i enkla former planera och 
genomföra musikaliska aktiviteter” (Skolverket, 2000). 
 
Signifikanterna i ekvivalenskedjan har en relativt jämn fördelning över de båda 
kursplanernas olika delar, med undantag för att de inte förekommer i den del av Lgr 11 
(Skolverket, 2011b) som berör undervisningens utförande.  Det förekommer dessutom 
bara ett par enstaka (och väldigt likartade) signifikanter från avsnittet om betygsättning 
i samma kursplan. 
 

4.1.5 Musik som ett terapeutiskt verktyg 

 
Den här diskursen handlar om att skolan skall använda sig av musikämnet för att 
påverka elevens egenskaper och/eller personlighet på ett sätt som inte nödvändigtvis 
har musikverksamhet som slutmål. Detta kan handla om alltifrån att utveckla vissa 
allmänna karaktärsdrag hos eleven till att framkalla vissa beteendemönster som syftar 
till att undvika rent medicinsk skada. 
 
När dessa terapeutiska motiv används för att argumentera för ämnets existens i 
kursplanen betonas bland annat att ämnet ”frigör och förstärker den egna identiteten” 
(Skolverket, 2000),  får eleven att ”utveckla ansvar och samarbetsförmåga” (Skolverket, 
2000) samt ”sin förståelse och respekt  för andra människors musikpreferenser” 
(Skolverket, 2000).  Även elevens egna musikupplevelser och möjlighet att reflektera 
över vad den upplever när den lyssnar på musik beskrivs som viktiga enligt 
formuleringen ”associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man 
lyssnar på musik” (Skolverket, 2011b, s. 101).  I den nuvarande kursplanen tas även 
målen att öka elevens musikaliska självförtroende och väcka dennes intresse för 
musikalisk kreativitet upp i och med signifikanten ”utveckla en tilltro till sin förmåga att 
sjunga och spela” (Skolverket, 2011b, s. 100). En annan aspekt är att gruppmusicerande 



 29 

ses som ett sätt att utveckla ett flertal icke musikaliska färdigheter:  
 

Musicerande och musikskapande i grupp är ämnets centrala samarbetsform 
där organisation, ledning och bedömning övas. Där utvecklas även kreativitet 
och förmåga att se och förstå samband mellan detalj och helhet. (Skolverket, 
2000) 

 
Den här aspekten av ensemblespelet tas dock enbart upp i den gamla kursplanen 
(Skolverket, 2000) och inte i den nya (Skolverket, 2011b).  
 
Slutligen finns det gott om signifikanter som handlar  om olika hälsoaspekter med 
koppling till musiken. Den vanligaste av dem kretsar kring hur ljudmiljöer påverkar vår 
hörsel och vilka redskap som finns för att skydda denna mot skador. Detta är dessutom 
den enda av inriktningarna som förekommer i den äldre kursplanen i och med 
formuleringen om att vara medveten om ”ljud- och musikmiljöers påverkan på 
människan och vikten av hörselvård” (Skolverket, 2000). Lgr 11 tar även upp röstvård 
på ett liknande sätt i signifikanten ”röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter” 
(Skolverket, 2011b, s. 101).  
 
Diskursens ekvivalenskedja har näst flest signifikanter i den äldre kursplanens 
motivering till ämnets existens. Lgr 11 (Skolverket, 2011b) saknar dessutom helt 
betygskriterier baserade på signifikanter ur denna diskurs. 
 

4.1.6 Musik som ett stöd för andra ämnen 

 
Den sista av de små diskurserna som tas upp i det här arbetet handlar om hur 
musikämnet kan gynna andra skolämnen. I grunden består den av två olika sidor, där 
den äldre av de båda kursplanerna innehåller ett flertal formuleringar om hur ämnet har 
”beröringspunkter med andra kunskapsområden” (Skolverket, 2000) och hur det kan 
vara ett ”stöd för lärande i andra ämnen och för uppnående av skolans övergripande 
mål” (Skolverket, 2000).  Kursplanen ifråga blir även något mer detaljerad i sina 
beskrivningar: 
 

Musik och språk bygger på ljudkommunikation och har många beståndsdelar 
gemensamma. Musik har också nära släktskap med matematik genom att 
många av ämnets begrepp är matematiskt definierade, alltifrån taktart och 
rytm till tonart och ackord. (Skolverket, 2000)  

 
Denna typ av resonemang finns inte alls med i Lgr 11 utan där kretsar samtliga 
signifikanter kring hur eleven kan ”kombinera musik med andra uttrycksformer” 
(Skolverket, 2011b, s. 106) på olika sätt. De här signifikanterna är också betydligt mer 
estetiskt inriktade och handlar om samspel snarare än att musiken ska vara någon sorts 
redskap, vilket blir tydligt i och med formuleringen ”musik tillsammans med bild, text 
och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela” (Skolverket, 2011b, s. 102). Denna 
vinkling av diskursen förekommer endast på ett ställe i den äldre kursplanen i form av 
uppnåendemålet att eleven ”utvecklar förmåga att kombinera musik med andra 
gestaltningsformer  som bild, text, drama, dans och rörelse” (Skolverket, 2000).   
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Merparten av ekvivalenskedjans signifikanter kommer från den äldre kursplanen 
(Skolverket, 2000) och enbart ett fåtal formuleringar om ämnesövergripande skapande 
förekommer i Lgr 11 (Skolverket, 2011b).  Denna nyare kursplan saknar dessutom helt 
den här typen av argument i dess motivering till ämnets existens i skolan. 
 

4.2 Förekommande stora diskurser i de båda kursplanerna 

I detta avsnitt beskrivs de två stora diskurser som bildas av de sex små som har 
presenterats tidigare.  

4.2.1 Musik som ett egenvärde 

Den här stora diskursen sammanfattar de tre små diskurserna musik som 
hantverksfärdighet, musik som allmänbildning och musik som personligt uttrycksmedel. 
Gemensamt för dessa är att de behandlar själva kunskaperna och färdigheterna i ämnet 
som ett självständigt mål att uppnå. Ämnet har alltså ett tydligt egenvärde och är 
därmed inte bara ett verktyg för att uppnå andra, ej musikrelaterade mål.  

4.2.2 Musik som ett redskap 

Denna andra stora diskurs består av de tre små diskurserna musik som social 
verksamhet, musik som ett terapeutiskt verktyg och musik som ett stöd för andra ämnen. 
Dess syn på musikundervisningen är att den används som ett redskap för att uppnå 
andra mål som inte nödvändigtvis är kopplade till själva ämnet och antar därmed ett 
antagonistiskt förhållningssätt gentemot musik som egenvärde. 
 

4.3 Dominerande diskurser i de båda kursplanerna 

Detta kapitel fokuserar på styrkeförhållandet mellan de tidigare presenterade 
diskurserna rörande synen på musikämnet i grundskolan som jag fann när jag 
analyserade de båda kursplanerna. Jag avslutar därefter med att jämföra resultatet från 
analysen av de två kursplanerna med varandra. 
 

4.3.1 Dominerande diskurser i kursplanen från år 2000 

Ämnets syfte 

Den lilla diskurs som har flest signifikanter vid motiveringen av musikämnets existens i 
kursplanen från Lpo 94 (Skolverket, 2000) är musik som allmänbildning, tätt följd av 
musik som ett terapeutiskt verktyg.  Värt att poängtera är dock att många av musik som 
allmänbildnings signifikanter från Lpo 94 (Skolverket, 2000) är väldigt likartade i sina 
formuleringar, främst när det gäller kunskapen om olika musikkulturer, men även i viss 
mån när det gäller elevens förmåga att analysera musik. Som ett exempel på dessa 
upprepningar om musikkulturell kunskap kan följande formuleringar nämnas: ”Musiken 
är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former alla 
kulturer” (Skolverket, 2000), ”detta ger fördjupad kompetens att (…) se 
ämnesövergripande samband och kulturella skillnader” (Skolverket, 2000) samt 
”utvecklar sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och 
genrer” (Skolverket, 2000). Exempel på de formuleringarna kring musikalisk analys är 
”detta ger fördjupad kompetens att analysera och värdera musikupplevelser” 
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(Skolverket, 2000) samt "utvecklar (...) sin förmåga att kritiskt granska och värdera 
musik" (Skolverket, 2000). Slutligen räknas även ett antal musikteoretiska kunskaper 
upp utan att ange någon tydligt motivering till varför eleven bör lära sig dessa, till 
exempel ”blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel 
samt dess funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker”. I musik som ett 
terapeutiskt verktyg dominerar främjandet av rent personliga egenskaper som till 
exempel ansvarstagande, samarbetsförmåga och livssyn. Exempel på detta är 
formuleringar såsom ”speglar och påverkar den växande individens livssyn” 
(Skolverket, 2000) samt ”utveckla ansvar och samarbetsförmåga” (Skolverket, 2000). 
På ett ställe uttrycks dessutom vikten av att eleven ”utvecklar tillit till den egna 
sångförmågan” (Skolverket, 2000) och visar "förståelse och respekt för andra 
människors musikpreferenser" (Skolverket, 2000). 
 
De tre små diskurserna musik som hantverksfärdighet, musik som social verksamhet och 
musik som personligt uttrycksmedel kommer på en delad tredjeplats, sett till mängden 
signifikanter i den här delen av kursplanen. I musik som hantverksfärdighet betonas 
bland annat vikten av att eleven ska få möjlighet att ”själv bli aktiv i ämnet genom eget 
musicerande” (Skolverket, 2000) och att denne ”utvecklar kunskaper på instrument och 
i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig 
vidareutveckling i musik” (Skolverket, 2000). Musik som social verksamhet premierar 
särskilt att musiken "lägger en grund för delaktighet i skolans och samhällets kulturliv" 
(Skolverket, 2000) och ”främjar förståelse och tolerans” (Skolverket, 2000).  När det 
gäller sångförmågan anses det också som viktigt att eleven “blir medveten om dess 
(…)sociala betydelse” (Skolverket, 2000). Bland motiveringarna baserade på musik som 
personligt uttrycksmedel nämns främst resonemang om att eleven ska kunna förmedla 
sina egna tankar och idéer, till exempel i signifikanten ”skapa musik för att 
kommunicera tankar och idéer” (Skolverket, 2000). Digitala skapandeverktyg nämns 
också i formuleringen ”använda IT som(…)redskap för skapande” (Skolverket, 2000). 
Den minst frekventa lilla diskursen i den här delen av kursplanen är slutligen musik som 
ett stöd för andra ämnen där ett par korta formuleringar om ”beröringspunkter med 
andra kunskapsområden” (Skolverket, 2000) samt en enstaka signifikant om att 
"kombinera musik med andra gestaltningsformer" förekommer. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att textavsnittet ifråga saknar tydliga instruktioner om 
prioriteringar mellan de olika aspekterna av ämnet. Det är därmed rimligt att utgå ifrån 
att den ovan nämnda prioriteringsordningen stämmer och de två diskurserna om 
allmänbildning respektive terapeutiskt verktyg är de tydligast framstående.  Vid en 
jämförelse mellan de två stora diskurserna har musik som egenvärde ett marginellt 
större antal signifikanter än musik som ett redskap. Denna övervikt är dock tämligen 
liten och skulle mycket väl kunna jämnas ut om hänsyn tas till de tidigare nämnda 
upprepande signifikanterna inom musik som allmänbildning. 
 

Undervisningens utformning 

Diskursen musik som personligt uttrycksmedel är den som med en ytterst liten marginal 
behandlas utförligast i instruktionerna för undervisningens genomförande. Denna 
diskurs tar här upp en bredd av aspekter där musikskapande tydligt framstår som både 
en del av musicerandet samt komponerandet av ny musik, något som exemplifieras 
tydligast i signifikanten ”i såväl musicerande som skapande ges också successivt 
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utrymme för utvecklingen av en mer personlig och estetisk medvetenhet hos eleverna” 
(Skolverket, 2000). En tydlig instruktion kring prioriteringen av de olika synsätten 
framställs också i ”det metriskt och tonalt korrekta skall, liksom i lyrik, kunna vika för 
ett friare, mer personligt uttryckssätt” (Skolverket, 2000), vilket därmed stödjer den här 
uppkomna dominansen av skapandediskursen över dess hantverksmotsvarighet. 
 
Platsen som den näst vanligaste diskursen i avsnittet delas av samtliga återstående små 
diskurser, med undantag för musik som allmänbildning vars ekvivalenskedja faktiskt inte 
hämtar en enda av sina signifikanter från det aktuella avsnittet trots att det är den 
vanligaste lilla diskursen i avsnittet om ämnets motivering.  En av signifikanterna från 
musik som ett terapeutiskt verktyg poängterar intressant nog att musicerande och 
musikskapande faktiskt är den största delen av ämnet, men att det också är i det 
sammanhanget som de personliga egenskaperna övas. Den aktuella formuleringen lyder 
”Musicerande och musikskapande i grupp är ämnets centrala samarbetsform där 
organisation, ledning och bedömning övas” (Skolverket, 2000). En annan signifikant från 
musik som hantverksfärdighet bekräftar delvis detta i och med formuleringen ”vokalt och 
instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna” (Skolverket, 2000). Musik som ett stöd 
för andra ämnen fokuserar här helt på hur musiken kan vara ett stöd för andra 
skolämnen varav matematik och språk och språk uttryckligen tas upp: 
 

Musik och språk bygger på ljudkommunikation och har många beståndsdelar 
gemensamma . Musik har också nära släktskap med matematik  genom att 
många av ämnets begrepp är matematiskt definierade, alltifrån taktart och 
rytm till tonart och ackord. (Skolverket, 2000) 

 
Det kan dock samtidigt konstateras att det ämnesöverskridande skapandet inte nämns 
alls. De få formuleringarna inom musik som social verksamhet behandlar delvis hur 
ensemblespelet kan överbrygga kulturella bakgrunder i och med signifikanten 
”samverka i gemensamt musicerande oberoende av etnisk och kulturell bakgrund" 
(Skolverket, 2000), men framförallt hur modern informationsteknologi kan användas 
för att interagera kring musik i och med ”även i detta avseende ger IT förändrade 
förutsättningar för samarbete och global musikkommunikation över nätverk” 
(Skolverket, 2000). 
 
Sammanfattningsvis är alltså den lilla diskursen musik som personligt uttrycksmedel den 
mest frekventa i avsnittet, men med ytterst liten marginal. Därefter kommer de 
återstående små diskurserna på en delad andraplats, med undantag för musik som 
allmänbildning som inte förekommer alls i den här delen av kursplanen. På grund av 
detta har den stora diskursen musik som ett redskap en liten, men inte på något sätt 
utstickande övervikt i antalet signifikanter gentemot musik som ett egenvärde. 

Bedömning och betygsättning 

Under instruktionerna för bedömning och betygsättning existerar det däremot en 
väldigt tydlig diskrepans mot tidigare dominanser i kursplanen då de tre diskurserna 
som ingår i musik som egenvärde är betydligt mer frekventa än de som hör till musik som 
ett redskap.  Den överlägset vanligaste lilla diskursen i avsnittet är musik som 
hantverksfärdighet som huvudsakligen behandlar hur konkreta sång- och instrumentala 
färdigheter ska uppvisas men även att eleven ska kunna föra en dialog om och utvärdera 
själva utförandet vilket tydligast kan ses i kriteriet att "kunna delta i unison sång och 
enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel samt föra samtal kring musicerandet" 
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(Skolverket, 2000). Flera av diskursens signifikanter kretsar även kring hur 
musikteoretisk kunskap ska kunna användas i praktiskt musicerande. Som ett exempel 
på detta kan nämnas formuleringen ”förstå och använda begrepp som melodi, ackord, 
puls, rytm och taktart i olika uttrycks och gestaltningsformer” (Skolverket, 2000). 
 
De näst vanligaste små diskurserna är musik som allmänbildning och musik som 
personligt uttrycksmedel.  Den första av dessa två har i det här avsnittet ett huvudfokus 
på kunskap om musikstilar från olika kulturer samt förmågan att analysera dessa, där 
signifikanten ”uppfattar väsentliga drag och sammanhang i musikens utveckling” 
(Skolverket, 2000) är ett tydligt exempel. Musik som personligt uttrycksmedel tar utöver 
själva skapandet även upp vikten av att kunna tillämpa musikteoretisk terminologi och 
att göra estetiska överväganden, bland annat i signifikanten ”tillämpa centrala 
ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och lyssnande” (Skolverket, 2000). 
 
 Musik som social verksamhet har enbart ett fåtal formuleringar i det här avsnittet: dessa 
handlar om att eleven ska ”kunna delta i gruppmusicerande” (Skolverket, 2000) och i 
gemensam sång, men intressant nog även att eleven är ansvarstagande i 
ensembleverksamheten i och med kriteriet ”eleven tar ansvar i gruppmusicerande och 
skapande genom att i enkla former planera och genomföra musikaliska aktiviteter” 
(Skolverket, 2000). Diskurserna musik som ett terapeutiskt verktyg och Musik som ett 
stöd för andra ämnen har bara en signifikant var i betygskriterierna och dessa består 
dels av det terapeutiska kriteriet ”vara medveten om olika ljud- och musikmiljöers 
påverkan på människan och vikten av hörselvård”, dels ett relativt vagt formulerat 
betygskriterium om ämnesöverskridande skapande i form av att "kunna använda musik, 
text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att gestalta tankar och 
idéer" (Skolverket, 2000). 
 

Sammanfattning 

En slutsats av ovanstående analys är att de olika diskursernas dominans i respektive del 
av Lpo 94 (Skolverket, 2000) är inkonsekventa. Texten som ämnet motiveras med i 
inledningen av dokumentet har en ungefärlig jämvikt mellan musik som ett egenvärde 
och musik som ett redskap. Den två små diskurserna med störst frekvens i det avsnittet 
är musik som allmänbildning och musik som ett terapeutiskt verktyg. Den lilla skillnad 
som finns ger ett visst övertag för den lilla diskursen musik som allmänbildning och den 
stora diskursen musik som ett egenvärde, men mellanskillnaden kan sannolikt anses som 
försumbar på grund av återkommande, likartade formuleringar i olika delar av ämnets 
motiveringsavsnitt när det gäller musik som allmänbildning. 
 
Den här ungefärliga balansen mellan de båda ”sidorna” fortsätter i beskrivningen av 
undervisningens utformning med en svag dominans för den stora diskursen musik som 
ett redskap. Musik som personligt uttrycksmedel blir plötsligt den vanligaste lilla 
diskursen medan musik som allmänbildning helt saknar signifikanter. I det sista avsnittet 
som berör bedömning och betygskriterier får plötsligt musik som ett egenvärde en 
överväldigande dominans med nästan fem gånger så många signifikanter som musik som 
ett redskap. Detta beror främst på att musik som hantverksfärdighet har hela elva 
signifikanter i detta avsnitt. Samtidigt har musik som ett terapeutiskt verktyg och musik 
som ett verktyg för andra ämnen bara en enstaka signifikant var därifrån. 
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4.3.2 Dominerande diskurser i kursplanen från år 2011 

 

Ämnets syfte 

Den lilla diskurs som har flest signifikanter vid motiveringen av musikämnets existens i 
kursplanen från Lgr 11 (Skolverket, 2011b) är musik som allmänbildning där fokus i det 
här fallet ligger på kunskaper om och förståelse för olika kulturers och epokers musik, 
bland annat genom signifikanten ”utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika 
musikkulturer” (Skolverket, 2011b, s. 100). En annan aspekt som förekommer är analys 
av olika genrers uttryck samt hur de idag skapar nya uttrycksformer i kombination med 
andra konstnärliga fält, vilket kan ses i citatet ”i vår tid förenas musik från skilda 
kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck” (Skolverket, 2011b, s. 100). 
 
De två näst mest frekventa diskurserna är musik som personligt uttrycksmedel och musik 
som social verksamhet. Den förstnämnda förespråkar bland annat att eleverna utöver att 
få tillgång till ett konstnärligt uttrycksmedel även bör tillägna sig ett ”intresse för att 
utveckla sin musikaliska kreativitet” (Skolverket, 2011b, s. 100). Musik som social 
verksamhet kretsar slutligen mestadels om att kunna vara delaktig i sociala 
musiksammanhang vilket exemplifieras av signifikanten ”Kunskaper om och i musik 
ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv” (Skolverket, 2011b, s. 100). 
 
Därefter följer med lika många signifikanter var de små diskurserna musik som 
hantverksfärdighet och musik som ett terapeutiskt verktyg. De hantverksbaserade 
signifikanterna består av ett par ganska kortfattade men tydliga formuleringar om att 
”använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och 
symboler” (Skolverket, 2011b, s. 100) samt ”spela och sjunga i olika musikaliska former 
och genrer” (Skolverket, 2011b, s. 100).  De terapeutiska argumenten som framförs 
handlar om att ”påverka individens identitetsutveckling” (Skolverket, 2011b, s. 100) 
samt att ”utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela” (Skolverket, 2011b, s. 
100). Musik som ett verktyg för andra ämnen har slutligen inga signifikanter från det här 
avsnittet av kursplanen. 
 
Den stora diskursen musik som ett egenvärde har i detta avsnitt en väldigt tydlig 
dominans med nästan dubbelt så många signifikanter som musik som ett redskap. I slutet 
av det här ämnesmotiverande textavsnittet finns det även en tydlig sammanfattning av 
vilka av ämnets förmågor som eleverna ska utveckla: 
 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
 

 spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer 
 skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar 

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

och historiska sammanhang. (Skolverket, 2011b, s. 100) 
  
Eftersom denna sammanfattning helt saknar formuleringar i stil med musik som ett 
redskap går det således även att tolka det som en tydlig prioritering av motiveringarna 
från musik som ett egenvärde. 
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Undervisningens utformning 

Det här avsnittet av kursplanen (Skolverket, 2011b) går under benämningen ”centralt 
innehåll”. Den vanligaste lilla diskursen är musik som hantverksfärdighet som 
huvudsakligen består av uppräknandet av tekniska instrumental- och sångmoment som 
ska gås igenom, till exempel ”unison sång, kanon och växelsång” (Skolverket, 2011b, s. 
100) samt ”slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, 
klang och dynamik.” (Skolverket, 2011b, s. 101). De av signifikanterna som berör 
ensemblespel blir alltmer genrespecifika ju äldre eleverna är. I årskurs 1-3 står det 
enbart med i form av ordet ”ensemblespel” (Skolverket, 2011b, s. 100), i årskurs 4-6 
som ”sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer” (Skolverket, 
2011b, s. 101) och i högstadiet lyder formuleringen ”sång, melodispel och 
ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck” (Skolverket, 
2011b, s. 102). De teoretiska begrepp som behövs för musicerandet tas också upp i 
signifikanter som ”rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, 
refräng och ackord som byggstenar för att musicera” (Skolverket, 2011b, s. 102). 
 
Den näst mest frekventa lilla diskursen är musik som allmänbildning som bland annat 
kretsar kring musikkulturell- och genrekunskap samt kunskap om olika instrument och 
instrumentfamiljer. Exempel på detta är signifikanterna ”konstmusik, folkmusik och 
populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag” (Skolverket, 
2011b, s. 102) samt ”instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang” 
(Skolverket, 2011b, s. 103). Det förekommer även formuleringar om kunskaper i 
musikteori utan att de samtidigt knyts till ett tydligt användningsområde, till exempel 
”musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk 
notation” (Skolverket, 2011b, s. 103).  Den tredje vanligaste lilla diskursen i det här 
avsnittet är musik som personligt uttrycksmedel och dess signifikanter kan här anses 
höra till tre återkommande huvudområden med flera signifikanter var: ”imitation och 
improvisation” (Skolverket, 2011b, s. 101), musikteoretiska redskap i form av ”Rytm, 
klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar 
för att komponera musik i olika genrer” (Skolverket, 2011b, s. 102) samt ”digitala 
verktyg för ljud- och musikskapande” (Skolverket, 2011b, s. 103).  
 
Musik som ett terapeutiskt verktyg förekommer i betydligt mindre grad än de tre tidigare 
nämnda små diskurserna. Detta sker huvudsakligen via ett fåtal återkommande 
formuleringar om de ”associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när 
man lyssnar på musik” (Skolverket, 2011b, s. 101) samt ”röst- och hörselvård vid 
musikaliska aktiviteter” (Skolverket, 2011b, s. 101). Musik som ett verktyg för andra 
ämnen förekommer bara i ett fåtal fall där samtliga citat dessutom kretsar kring 
”musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras” (Skolverket, 2011b, s. 
102), vilket gör att signifikanterna ifråga har ett nära släktskap med musik som 
personligt uttrycksmedel. Slutligen finns det inga formuleringar alls från musik som social 
verksamhet i avsnittet. 
 
Den stora diskursen musik som ett egenvärde har en överväldigande dominans i 
avsnittet, med fler än fyra gånger så många signifikanter som musik som ett redskap. 
Faktum är att samtliga små diskurser som ingår i musik som ett egenvärde var för sig 
med god marginal överstiger musik som ett redskaps antal signifikanter. 
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Bedömning och betygsättning 

I kursplanens (Skolverket, 2011b) betygskriterier är musik som hantverksfärdighet den 
överlägset vanligaste lilla diskursen. Den består av ett stort antal sång- och 
instrumentaltekniska betygskriterier som eleven förväntas uppnå, till exempel att ”spela 
en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma” (Skolverket, 2011b, s. 104), 
”sjunger eller spelar med god tajming och med passande karaktär” (Skolverket, 2011b, s. 
105)  samt ”anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad 
uppmärksamma vad som sker i musicerandet” (Skolverket, 2011b, s. 106). Det finns 
även formuleringar som berör elevens förmåga att föra ”resonemang om eget och 
andras musicerande” (Skolverket, 2011b, s. 104).  Den näst vanligaste lilla diskursen är 
musik som allmänbildning. Den kretsar här delvis kring resonemang kring musik, till 
exempel i form av kriteriet att kunna ”uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna 
musikupplevelser” (Skolverket, 2011b, s. 104). Även elevernas förmågor att ”urskilja 
och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer” 
(Skolverket, 2011b, s. 106)  samt ”ge exempel på instrument från olika 
instrumentgrupper” (Skolverket, 2011b, s. 104) ingår i kriterierna. På nästa plats 
kommer musik som personligt uttrycksmedel där förmågorna att uttrycka sig vid spel på 
instrument samt skapa helt egen musik bland annat representeras av signifikanterna 
”bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck” (Skolverket, 2011b, 
s. 106) samt ”pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar 
kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil” 
(Skolverket, 2011b, s. 106).  
 
Musik som social verksamhet förekommer med två väldigt likartade betygskriterier i 
mellan- och högstadiet om att kunna ”delta i gemensam sång” (Skolverket, 2011b, ss. 
104-106). Musik som ett verktyg för andra ämnen finns bara med som ett enda 
betygskriterium: att kunna ”kombinera musik med andra uttrycksformer” (Skolverket, 
2011b, s. 106). Musik som ett terapeutiskt verktyg förekommer överhuvudtaget inte i 
betygskriterierna för Lgr 11 (Skolverket, 2011b). 
 
I det här avsnittet är musik som ett egenvärde den fullständigt dominerande stora 
diskursen, detta då den har hela 21 signifikanter jämfört med musik som ett redskap som 
enbart har tre stycken, där två dessutom i praktiken är dubbletter. Det återstående 
kriteriet har dessutom en stark koppling till den lilla diskursen musik som personligt 
uttrycksmedel. 
 

Sammanfattning 

Kursplanen i musik från Lgr 11 (Skolverket, 2011b) är relativt konsekvent, sett till de 
båda stora diskursernas förhållande gentemot varandra.  Musik som ett egenvärde 
inleder med en nästa dubbelt så stor mängd signifikanter i det inledande, 
ämnesmotiverande avsnittet jämfört med musik som ett redskap. Den här dominansen 
blir dessutom ännu tydligare i de senare delarna. Överlag har musik som ett redskap en 
väldigt låg frekvens i texten med enbart arton signifikanter, jämfört med musik som ett 
egenvärde som har hela 74 stycken. 
 
En annan intressant iakttagelse är att musik som hantverksfärdighet sticker ut något då 
den lilla diskursen har flest signifikanter i de två senare delarna, men finns bara med i 
form av ett par enstaka formuleringar i det första avsnittet. 
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4.3.3 Slutgiltig jämförelse och sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den äldre av kursplanerna (Skolverket, 2000) 
har en tydlig diskrepans mellan vilka diskurser som dominerar dess olika delar. Det 
råder inledningsvis en ungefärlig balans mellan de båda stora diskurserna då texten som 
motiverar ämnets existens i utbildningen har en marginell övervikt av musik som ett 
egenvärde samtidigt som situationen är det motsatta i avsnittet om själva 
undervisningen där musik som ett redskap har ett väldigt litet övertag. I avsnittet om 
bedömning och betygsättning rubbas dock plötsligt den här jämnvikten och de tre små 
diskurserna som ingår i musik som ett egenvärde får plötsligt en frekvens som är flera 
gånger högre än musik som ett redskap.   
 
Detta kan jämföras med Lgr 11 (Skolverket, 2011b) som har en konsekvent dominans av 
musik som ett egenvärde. I det första, ämnesmotiverande avsnittet har den nästan 
dubbelt så många signifikanter som musik som ett redskap och i de två följande avsnitten 
blir den här dominansen ännu mer överväldigande. Det står därför klart att de båda 
synsätten, med undantag för bedömningsavsnittet, för en diskursiv kamp i den äldre 
kursplanen (Skolverket, 2000). I kursplanen från Lgr 11 (Skolverket, 2011b) har de en 
tydlig, diskursiv hegemoni och en mycket mer konsekvent syn på ämnet, det vill säga att 
kunskaperna och färdigheterna i musik har ett stort egenvärde snarare än att ämnet ses 
som ett redskap för andra, mer generella mål. 
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5 Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuteras analysens resultat. Det relateras också till den litteratur och 
forskning som tas upp i kapitel 2. Dessutom ingår avsnitt om mina egna reflektioner, 
förslag på fortsatt forskning samt arbetets betydelse. 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat. Detta görs i tre olika delar som 
berör den upptäckta diskrepansen i den äldre av kursplanerna, resultatet i relation till 
andra forskares diskurser inom området samt en jämförelse med olika historiska 
läroplansperspektiv. 

5.1.1 Den stora diskrepansen i kursplanen från år 2000 

Den del av resultatet som sticker ut mest är den omfattande diskrepansen mellan 
ämnets motivering, undervisningens innehåll och bedömningskriterierna. Detta gäller 
primärt kursplanen från Lpo 94 (Skolverket, 2000) och diskrepansen gäller huruvida 
musikkunskaper har ett egenvärde eller om ämnet i första hand är att betrakta som ett 
redskap för att uppnå andra mål inom skolan. I textavsnitten som berör ämnets syfte 
samt beskrivningen av undervisningens utformning är dessa två synsätt ungefär lika 
dominerande. I avsnittet med bedömningskriterier är det däremot en väldigt stor 
dominans av diskurser där ämnet anses ha ett egenvärde.  
 
Vad kan detta bero på? En anledning skulle möjligtvis kunna vara att det helt enkelt är 
väldigt svårt att utforma rättssäkra bedömningskriterier för socialt och (än mer) 
terapeutiskt inlärda egenskaper. Hur kan läraren till exempel på ett trovärdigt och 
någorlunda exakt sätt mäta i hur hög grad en person tolererar andra människors 
musiksmak? Hur kan den bedöma i hur hög grad en elevs identitet har stärkts genom 
musiken eller hur eleven upplever ett musikaliskt verk? Är det till och med etiskt rätt att 
kräva att sådana bedömningar ska göras? Ett intressant betygskriterium som krävs för 
att eleven ska erhålla ett väl godkänt i betyg i åk 9 är dock att eleven ”tar ansvar i 
gruppmusicerande och skapande genom att i enkla former planera och genomföra 
musikaliska aktiviteter” (Skolverket, 2000). Detta krav kan lätt bli väldigt svårbedömt 
då läraren inte kan förvissa sig helt om det sociala spelet som sker när denne inte är 
närvarande utan till exempel befinner sig i ett annat grupprum. Dessutom är det oerhört 
krångligt att ta hänsyn till de helt olika förutsättningar som finns i olika 
elevkonstellationer. Kort sammanfattat kan rättssäkerheten i en sådan bedömning helt 
klart ifrågasättas. En annan möjlighet till den här diskrepansen skulle kunna vara att det 
helt enkelt inte är samma person som har skrivit alla avsnitt själv. Eftersom kursplanen 
är utvecklad av myndigheten Skolverket och dessutom har varit föremål för en politisk 
process innan den började gälla har det varit gott om folk involverade i dess utformning. 
Dessa har sannolikt haft olika åsikter om textens innehåll. I sådana sammanhang brukar 
det ofta sluta med kompromisser om vilka delar som ska vara med i texten och detta kan 
mycket väl vara en av anledningarna till att kursplanen ifråga utformades på det här 
sättet. 
 
En annan, mindre diskrepans som också sticker ut i den äldre av kursplanerna 
(Skolverket, 2000)  är att diskursen musik som personligt uttrycksmedel plötsligt får en 
stor dominans i avsnittet om undervisningens utformning medan musik som 
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allmänbildning försvinner helt. Detta skulle givetvis kunna bero på en så enkel anledning 
som att Skolverket ansåg att det inte behövdes några utförligare beskrivningar av de 
musikkulturella undervisningsmomenten, men det orsakar även lätt förvirring kring hur 
mycket de olika ämnesmomenten skall prioriteras inom undervisningen. 
 

5.1.2 Resultatet i relation till andra forskares diskurser kring 
musikundervisningen 

De diskurser som lyfts fram i detta arbete må förvisso ha vuxit fram på egen hand 
utifrån de tillgängliga signifikanterna i analysmaterialet, men en intressant iakttagelse 
är trots detta hur den tydliga uppdelningen i diskurser som förespråkar ämnets 
egenvärde alternativt ser musikämnet som ett redskap för andra syften återspeglas så 
tydligt i de diskurser som härstammar från Ericssons (2006), Sandberg Jurströms 
(2009) och Sellmans (2006) analyser. En tydlig skillnad mellan denna och deras 
analyser är dock av vilken anledning som de icke egenvärdesförespråkande diskurserna 
försöker påverka eleverna. I Ericssons (2006) diskurs den terapeutiska funktionen ses 
musiken till exempel som ett redskap för att eleven skall må bra och i Sellmans (2006) 
pedagogiskt flyt prioriteras att lektionerna ska flyta på smidigt samtidigt som elevens 
självförtroende stärks. Detta står i tydlig kontrast mot det här arbetets diskurs musik 
som ett terapeutiskt verktyg, där det i betydligt högre grad prioriteras att utveckla 
egenskaper som ansvarstagande, samarbetsförmåga och respektfullt beteende; 
egenskaper som dock har en viss likhet med Sandberg Jurströms (2009) ”musik som 
social fostran”. 
När det gäller de diskurser som i detta arbete prioriterar musikämnets egenvärde kan 
ett tydligt samband ses mellan innehållet i musik som allmänbildning och Sandberg 
Jurströms (2009) musik som kulturell socialisering då båda har ett tydligt fokus på 
kunskap om olika musikkulturer, genrer och situationer där musik förekommer. 
Ericssons (2006) diskurs ett riktigt ämne har också en tydlig motsvarighet i det här 
arbetets stora diskurs musik som ett egenvärde .  
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5.1.3 Resultatet i relation till historiska läroplansperspektiv 

Den utveckling av läroplanskoder6 för musikundervisningen som Sandberg (1996) 
skriver om har av allt att döma fortsatt på ungefär samma spår, sett utifrån det här 
arbetets resultat. Ett stort antal av de äldre läroplanskoderna i musik som han tar upp 
har tydliga inslag av diskursen musik som ett redskap. Till exempel kan nämnas hur den 
klassiska läroplanskoden under antiken såg på musiken som ett karaktärsdanande ämne 
(musik som ett terapeutiskt verktyg) men även hur den under medeltiden användes som 
ett religiöst verktyg av kyrkan (musik som ett stöd för andra ämnen). I och med den 
moralistiska läroplanskoden (Sandberg, 1996) under 1600-1800-talen användes ämnet 
dessutom av staten för att påverka människornas åsikter och religiositet. Den 
intressanta brytpunkten sker dock under slutet av 1900-talet, bland annat när den dolda 
läroplanskoden plötsligt börjar växla över fokuset från individens fostran till ett större 
fokus på konstnärligt skapande. Sandberg (1996) tar upp hur den allmänna 
musikundervisningen till skillnad från resten av skolan började moderniseras först i 
1969 och 1980 års läroplaner. Av allt att döma verkar det dock som om utvecklingen 
sedan dess har skett gradvis och musik som ett redskaps dominans mer och mer har 
ersatts av musik som ett egenvärde.  
 
Enligt vad som framkommer i detta arbete har den äldre av de två kursplanerna som 
analyseras (Skolverket, 2000) fortfarande betydligt fler rester av musik som ett redskap i 
sina formuleringar jämfört med kursplanen från Lgr 11 (Skolverket, 2011b) där musik 
som ett egenvärde genomgående har en tydlig dominans. Kursplanen från år 2000 
(Skolverket) verkar dock fortfarande vara relativt progressiv jämfört med den från 
1980, särskilt med tanke på den följande väldigt negativt laddade formuleringen:    
 

Eleverna skall få möjlighet att: 
studera musik från olika världsdelar, kulturer och genrer bl.a. med inriktning 
på musikens sociala, ekonomiska och religiösa funktioner och uppmärksamma 
den passiviserande och stereotypa musik som  förekommer i många 
ungdomsmiljöer. (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 112) 

 

Frågan är dock hur långt utvecklingen kan fortsätta i den här riktningen. Vad händer till 
exempel om nästa kursplan helt saknar ickemusikaliska motiveringar? På vilket sätt 
skulle det påverka elevernas motivation och de vuxnas attityd till ämnet? 
 
Slutligen kretsar den enligt Sandberg (1996) då gällande kommunikativa läroplanskoden 
främst kring decentralisering, marknadsanpassning samt mål- och resultatstyrning. De i 
Lgr 11 (Skolverket, 2011b) nu betydligt tydligare formulerade beskrivningarna av 
undervisningens innehåll är visserligen långt ifrån vad man kan kalla decentraliserade, 
snarare tvärtom, men kursplanen har helt klart en betydligt tydligare mål- och 
resultatinriktning än dess föregångare.  

 

  

                                                        
6
 Se avsnitt 2.2.2 
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5.2 Egna reflektioner 

Att skriva det här examensarbetet har varit en slitig, men också oerhört intressant process 
som jag har lärt mig väldigt mycket av. Detta gäller för såväl musikrelaterade aspekter som 
mer personlighetsutvecklande. Att arbeta så hårt med diskursanalysen som verktyg har till 
exempel gett mig helt nya och intressanta redskap för att kunna analysera hur media och 
politiker agerar för att påverka samhället på olika sätt, oavsett om de själva är medvetna om 
det eller inte. Det har också varit givande att kunna lägga ner en så pass stor ansträngning på 
ett ämne som faktiskt påverkar min egen undervisning så mycket. Jag upplever själv att jag 
har fått en mycket större förståelse för hur kursplanen är utformad och varför den är det, 
detta på en nivå som jag aldrig hade haft möjlighet till när jag själv upplevde läroplansskiftet 
på mitt första jobb som musiklärare. 
 
Den nya kursplanen (Skolverket, 2011b) har varit ett bra verktyg för musiklärare som 
behöver äska mer resurser, speciellt med anledning av dess extremt tydliga centrala 
innehåll. Många skolor (särskilt små låg- och mellanstadieskolor) saknar fortfarande både 
instrument, teknik och lämpliga lokaler för att bedriva undervisningen och det är som lärare 
väldigt praktiskt att kunna lägga fram det här styrdokumentet för sin rektor och säga saker 
som att ”alla elever måste få lära sig digitalt musikskapande och det är en del av deras betyg 
i årskurs sex. Kan du förklara för mig hur det ska gå till ifall vi inte får tillgång till den teknik 
vi behöver?” 
 
Det jag däremot är tämligen skeptisk mot är de otydliga och i min mening godtyckliga 
betygskriterierna som ofta är formulerade i stil med ”eleven är bra/bättre/bäst”. 
Formuleringarna må vara menade att leda till en språklig kontinuitet, men de öppnar 
samtidigt för en oerhört stor godtycklighet i betygsättningen. Speciellt tydligt blir detta i 
sångundervisningen. Hur mäter jag t.ex. hur rent en elev sjunger på ett rättssäkert sätt? Hur 
många millisekunder får rytmen avvika från pulsslagen? Var bör gränsen dras? Skolverket 
uppmuntrar visserligen lärarna att prata ihop sig om bedömning och dylikt, men många 
musiklärare är den enda på sin skola med den ämnesutbildningen och många rektorer är 
tyvärr väldigt oförstående för det här behovet. Blir verkligen betygen mer rättvisande nu? 
Den uppföljningsforskningen ser jag verkligen fram emot. Just när det gäller sången ser jag 
också en väldigt tråkig diskrepans i form av att kursplanen i Lgr 11 uppmanar oss lärare att 
försöka öka elevernas intresse för sång. Samtidigt ska musiklärarna alltså tvingas 
underkänna elever för att de sjunger falskt. Det betygskriteriet (om rytmisk/tonal 
korrekthet) känns verkligen inte bra alls, rent etiskt. En elevs sångförmåga är ett känsligt 
ämne, inte minst i tonåren och det är ofta svårt nog redan nu att få en del ungdomar att 
sjunga, även utan det här prestationskravet. Undervisningstiden är också väldigt kort med 
tanke på allt centralt innehåll som ska hinnas med. Många högstadieskolor får sina elever 
från flera olika skolor och dessa har ofta väldigt olika förkunskaper, vilket leder till ett stort 
merarbete i och med den här tämligen fullproppade kursplanen. Jag personligen har även 
upplevt mina elever som mer stressade sedan bestämmelsen infördes om att samtliga 
betygskriterier måste befinna sig på minst A- eller C-nivå för att få respektive betyg. 
Anledningen till detta är att undervisningen lätt blir väldigt upphackad och inriktad på att 
hinna beta av så många betygskriterier som möjligt snarare än att fyllas av mer pedagogiskt 
försvarbart lektionsinnehåll. 
 
Under tiden som jag har jobbat med det här examensarbetet har jag även fått höra talas om 
otaliga skräckexempel på hur usel musikundervisningen har varit på många skolor. 
Skolverkets iakttagelser om hur många lärare har varit ”sin egen kursplan” och struntat i 
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befintliga styrdokument har till exempel blivit bekräftade genom att jag har fått höra talas 
om kollegor som enbart har undervisat i klassisk musikhistoria under hela högstadiet (på 
grund av personlig musiksmak), elever som har betygsatts i hur intresserade de har varit av 
ämnet snarare än vilka kunskapskrav som de faktiskt uppfyllde och högstadieskolor som har 
saknat instrument överhuvudtaget. Jag hoppas verkligen på en snabb och genomgående 
förbättring vad gäller undervisningens likvärdighet och betygsättningens rättssäkerhet för 
idag är den verkligen långt ifrån optimal. 
 
Överlag vill jag dock ändå påstå att jag på det stora hela är väldigt nöjd med kursplanen i Lgr 
11 (Skolverket, 2011b). Ämnet har fått en ordentlig och välbehövlig statushöjning och 
musiklärarna har fått ett riktigt bra och tydligt verktyg för att kunna kräva av rektorerna att 
de ska få tillgång till de arbetsredskap de behöver för att bedriva undervisningen. Jag hoppas 
därför verkligen att den här utvecklingen håller i sig även i nästa kursplan! 
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5.3 Arbetets betydelse 

Min personliga förhoppning är att det här arbetet ska kunna användas för att göra så 
många som möjligt medvetna om den attitydförändring till musikämnet som har skett i 
och med kursplansskiftet. Inte minst hoppas jag att det kan vara till hjälp för mina 
kommande kollegor som läser till lärare just nu. Jag själv minns mycket väl hur hektiskt 
det var på mitt jobb i Koppom när den nya läroplanen lanserades. Om jag skulle kunna 
underlätta för andra blivande musiklärare genom att med detta arbete peka på 
skillnaderna mellan de båda kursplanerna vore jag väldigt glad. Många av de som 
studerar till musiklärare idag har dessutom själva haft sin egen grundskoleundervisning 
efter kursplanen i Lpo 94 (Skolverket, 2000) och det här arbetet skulle mycket väl 
kunna vara en bra introduktion till dem för att tydliggöra hur undervisningen idag 
skiljer sig mot den de själva hade som unga. 
 
De ovanstående resonemangen är inte heller isolerade till att gälla lärarstudenter utan 
kan även vara aktuella för andra musiklärarkollegor, lärare som för flera år sedan bytte 
yrke men nu är på väg tillbaka in i skolvärlden igen, kulturskole- och gymnasielärare 
som nu ska börja arbeta i grundskolan, rektorer och skolpolitiker samt alla de obehöriga 
lärare eller klasslärare utan musikutbildning som har fått i uppgift att undervisa i musik 
utan att riktigt förstå vad det innebär. 
 
Vis av erfarenhet från kollegors arbetsplatser skulle jag även hävda att många av de 
rektorer och lärare i andra ämnen som ser musikämnet som en lågprioriterad 
fritidsverksamhet skulle behöva få en uppdaterad bild av det. Även 
läromedelskonstruktörer som försöker förstå sig på innehållet i den nya kursplanen 
skulle kunna ha god nytta av arbetet. Slutligen tillkommer såklart också alla andra 
forskare inom musikpedagogiken. Förhoppningsvis får kanske någon av dem 
användning för det jag har skrivit här i sitt eget arbete. 
 

  



 44 

5.4 Fortsatt forskning 

Det finns många intressanta forskningsområden som kan anknytas till det här arbetet. 
Till att börja vill jag föreslå uppföljningsforskning efter införandet av Lgr 11 (Skolverket, 
2011b). Uppnåddes Skolverkets mål med den nya kursplanen?7 Har undervisningen 
förändrats i praktiken eller fortsätter många lärare som de alltid har gjort? Hur ser de 
lärare som undervisade enligt både den gamla och nya kursplanen på förändringarna i 
ämnet? Skiljer det sig från de nyexaminerade musiklärarna som enbart har jobbat med 
Lgr11? Finns det några fler sådana generationsskillnader, till exempel med anledning av 
hur musiken i de aktuella lärarnas egen grundskoleutbildning såg ut? Skiljer sig 
outbildade och legitimerade lärares syn på ämnet? Lärares läsårsplaneringar skulle 
också kunna undersökas – vilka områden prioriteras respektive missas? Stämmer de 
överens med kursplanen? Vilka fortbildningsbehov finns hos befintliga lärare för att 
kunna bedriva en adekvat undervisning idag? På vilka sätt behöver musikhögskolorna 
anpassa sin utbildning på grund av de här förändringarna av innehållet i kursplanen? 
 
Det går även att utforska framtidens behov. Är det något perspektiv eller moment som 
saknas i den nuvarande kursplanen? Många andra ämnen fick nya kursplaner i år8, ofta 
med större fokus på digital teknik och programmering men även källkritik. Vilka sådana 
färdigheter skulle behöva infogas i musikämnet? 
 
Hur ser de materiella och tidsmässiga förutsättningarna ut idag? Räcker 
undervisningstiden till för allt nytt innehåll och alla bedömningskriterier?  På skolan där 
jag själv jobbar har vi till exempel bara 40 minuter i veckan på högstadiet och det är 
många mål som ska uppnås. Hur upplever lärarna detta? Hur påverkar gruppstorlekarna 
och lokalernas utformning möjligheterna att undervisa enligt den här nya kursplanen? 
Vilka materiella resurser krävs nuförtiden? Bör musiksalarna på nya grundskolor 
byggas annorlunda med anledning av undervisningens nya innehåll? 
 
Slutligen finns det en hel del attitydfrågor som kan utredas närmare. Hur ser 
Skolverkets och Skolinspektionens representanter på ämnets syfte och utformning? 
Skiljer det sig från kursplanens faktiska innehåll? Hur ser politikerna och deras partier 
på musikundervisningen? Har skolledare, föräldrar, elever och övriga lärares attityd till 
ämnet förändrats sedan kursplanen infördes? 
 
 
 

  

                                                        
7
 Se avsnitten 2.1.1 och 5.2.1 

8
 År 2017, förf. anm. 
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7. Bilaga: Fullständiga ekvivalenskedjor 
Här följer de ekvivalenskedjor som tillhör de olika små diskurser som har presenterats i 
arbetet. För att kunna jämföra de olika kursplanerna med varandra delade jag in dem i 
tre huvudavsnitt var som behandlade hur ämnets existens i skolan motiveras, hur 
undervisningen skall utformas samt hur bedömning och betygsättning skall gå till. 
Textavsnitten från Lpo 94 (Skolverket, 2000) som behandlar ämnets motivering är 
”Ämnets syfte och roll i utbildningen” samt ”Mål att sträva mot”. I Lgr 11 motsvaras 
detta av det första inledande textstycket samt det påföljande med rubriken ”Syfte”. Till 
undervisningens utformning räknas avsnitten om ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” i 
Lpo 94 samt ”Centralt innehåll” från Lgr 11. Slutligen kretsar resten av kursplanen i Lpo 
94, från och med avsnittet ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 
skolåret” kring bedömning och betygsättning medan avsnittet ”Kunskapskrav” utgör 
motsvarande del i Lgr 11. 
 
Efter dessa ekvivalenskedjor följer slutligen två tabeller med en sammanräkning av 
antalet signifikanter i de båda kursplanerna. 
 
 

Musik som hantverksfärdighet 

Signifikanter i ekvivalenskedjan: Kursplan och avsnitt 
”utveckla sin musikalitet” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”själv bli aktiv i ämnet genom eget musicerande” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”kunskap på instrument och i sång” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”använda IT som stöd (…)för(…)musicerande” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 

utformning 
”begrepp tillämpas i musicerande” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 

utformning 
” IT erbjuder nya möjligheter till (…)musicerande” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 

utformning 
”delta i unison sång” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 

betygsättning 
”enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 

betygsättning 
”föra samtal kring musicerandet” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 

betygsättning 
”förstå och använda begrepp (…) i olika uttrycks- och 
getaltningsformer” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”använda sin röst i unison och flerstämmig sång” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”reflektera och bedöma utförandet” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”deltar i sång och spel (…)i olika former av 
gruppmusicerande” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”förstår och använder sig av grundläggande begrepp och 
musikaliska symboler vid sång och spel” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 
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”personlig repertoar” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”sång och spel på något instrument på en nivå som fungerar 
både i grupp och som soloinslag” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt 
musikaliska begrepp och symboler” 

Lgr 11: Ämnets motivering 

”spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer” Lgr 11: Ämnets motivering 
”unison sång, kanon och växelsång” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”ensemblespel” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Imitation och improvisation.” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Rösten som instrument med variation av rytm, klang och 
dynamik” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med 
variation av rytm, klang och dynamik.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att 
musicera.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i 
olika genrer.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Imitation (…) med röst och instrument” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Rösten som instrument för vokala uttryck, till exempel sång, 
jojk och rap” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- 
och rytmspel eller för ackompanjemang.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med 
genretypiska musikaliska uttryck.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i 
olika ton- och taktarter” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, 
taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att 
musicera” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma” Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
”sång (…) följer (…) rytm och tonhöjd” Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
”ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord 
med flyt” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”sjunger eller spelar med god tajming och med passande 
karaktär” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”spelar eleven på något instrument med god tajming och med 
passande karaktär” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”resonemang om eget och andras musicerande” Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
”sång (…) följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd” Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
”spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god 
tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med 
gott flyt” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i 
hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”sjunger (…) eleven på något instrument i någon genre med 
väl fungerande teknik och passande karaktär” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande 
och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet 
utvecklas” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
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Musik som allmänbildning 

Signifikanter i ekvivalenskedjan: Kursplan och avsnitt 
”genomsyrar (…) alla kulturer” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”analysera och värdera musikupplevelser” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”kulturella skillnader” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”del av kulturarvet” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”musikalisk allmänbildning” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelse och 
ökad kunskap” 

Kursplanen från år 2000: Ämnets 
motivering 

”musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt 
dess funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och 
epoker” 

Kursplanen från år 2000: Ämnets 
motivering 

”musik inom olika epoker och genrer” Kursplanen från år 2000: Ämnets 
motivering 

”kritiskt granska och värdera musik” Kursplanen från år 2000: Ämnets 
motivering 

(Inga signifikanter från det här avsnittet) Kursplanen från år 2000: Undervisningens 
utformning 

”vara medveten om och kunna reflektera kring musikens 
funktioner och varierande uttryck” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget (…) musiklyssnande” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”reflektera kring [musiken i olika kulturer] utifrån musiken i 
dagens svenska samhälle” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”uppfattar väsentliga drag och sammanhang i musikens 
utveckling” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”exemplifierar musikens olika uttryck och funktioner ur ett 
historiskt och globalt perspektiv och relaterar dessa till 
varandra” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

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

Lgr 11: Ämnets motivering 

”I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med 
andra konstformer i nya uttryck” 

Lgr 11: Ämnets motivering 

”utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik” Lgr 11: Ämnets motivering 
”utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika 
musikkulturer” 

Lgr 11: Ämnets motivering 

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

Lgr 11: Ämnets motivering 

”Musiksymboler, bilder och tecken.” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och 
slagverksinstrument.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga 
sammanhang.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Musiksymboler, grafisk notation, noter och 
ackordbeteckningar” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika 
rituella sammanhang.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och 
samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av 

Lgr 11: Undervisningens utformning 
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musik.” 
”Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och 
slagverksinstrument” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer 
och deras musikaliska karaktärsdrag.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, 
ackordbeteckningar och grafisk notation.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Musikens funktion för att markera identitet och 
grupptillhörighet i olika kulturer” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Hur musik används i olika medier” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Instrument och deras funktion i olika genrer och 
sammanhang” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker.” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, 
låtskrivare och musikaliska verk.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna 
musikupplevelser” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”ge exempel på hur musik kan påverka människor” Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
”urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från 
olika genrer och kulturer” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper” Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
”resonemang om musikens olika funktioner och vilken 
betydelse den har och historiskt har haft” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika 
genrer, epoker och kulturer” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”urskilja olika instrument och beskriva deras funktion” Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
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Musik som personligt uttrycksmedel 

Signifikanter i ekvivalenskedjan: Kursplan och avsnitt 
”gestaltning och förmedling av idéer och tankar” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”själv bli aktiv i ämnet genom eget (…) skapande” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”skapa musik för att kommunicera tankar och idéer” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”använda IT som(…)redskap för skapande” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”begrepp tillämpas i (…) musikskapande” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 

utformning 
”personlig och estetisk medvetenhet” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 

utformning 
”friare, mer personligt uttryckssätt” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 

utformning 
” IT erbjuder nya möjligheter till (…)skapande” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 

utformning 
”skapa musik i elementära former” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 

betygsättning 
”förstå och använda begrepp (…) i olika uttrycks- och 
getaltningsformer” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”gestalta tankar och idéer” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget(…) musikskapande” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”utvecklar egna idéer och prövar dessa i musikaliska former 
och uttryckssätt” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”personligt uttrycksmedel i eget skapande och gör estetiska 
överväganden” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”Musik som estetisk uttrycksform” Lgr 11: Ämnets motivering 
”tillägna sig musik som uttrycksform och 
kommunikationsmedel” 

Lgr 11: Ämnets motivering 

”intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet” Lgr 11: Ämnets motivering 
”skapa musik samt gestalta och kommunicera egna 
musikaliska tankar och idéer” 

Lgr 11: Ämnets motivering 

”Imitation och improvisation.” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Enkla former av musikskapande.” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och 
rörelser” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att 
(…)komponera musik.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”improvisation med röst och instrument” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster 
och former” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, 
taktarter, vers och refräng som byggstenar för att 
komponera musik i olika genrer.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Digitala verktyg för ljud- och musikskapande” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Rytmisk och melodisk improvisation (…)med röst och 
instrument” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Musikskapande i olika genrer” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, 
taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att 
(…) komponera musik” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och Lgr 11: Undervisningens utformning 
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bearbetning.” 
”bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt 
uttryck” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”skapa musik (…)med hjälp av röst, instrument eller digitala 
verktyg” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 

”pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska 
byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande 
form och en karaktäristisk stil” 

Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
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Musik som social verksamhet 

Signifikanter i ekvivalenskedjan: Kursplan och avsnitt 
”delaktighet i skolans och samhällets kulturliv” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”främjar förståelse och tolerans” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”underlättar integration och samverkan” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
“blir medveten om dess [den egna sångförmågans] (…)sociala 
betydelse” 

Kursplanen från år 2000: Ämnets 
motivering 

”IT erbjuder nya möjligheter till (…)kommunikation” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 
utformning 

”samverka i gemensamt musicerande oavsett (…) bakgrund” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 
utformning 

”IT (…) för samarbete och global musikkommunikation” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 
utformning 

”delta i unison sång” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”kunna delta i gruppmusicerande” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”tar ansvar (…)planera och genomföra musikaliska 
aktiviteter.” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

”viktig del i människors sociala gemenskap” Lgr 11: Ämnets motivering 
”Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i 
samhällets kulturliv” 

Lgr 11: Ämnets motivering 

”delta i musikaliska sammanhang” Lgr 11: Ämnets motivering 
”utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i 
samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i 
olika former” 

Lgr 11: Ämnets motivering 

(Inga signifikanter från det här avsnittet) Lgr 11: Undervisningens utformning 
”delta i gemensam sång” (åk 6) Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
”delta i gemensam sång” (åk 9) Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
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Musik som ett terapeutiskt verktyg 

Signifikanter i ekvivalenskedjan: Kursplan och avsnitt 
”förenar och engagerar tanke och känsla” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”redskap för lärande, rekreation, bearbetning av (…) intryck” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
” frigör och förstärker den egna identiteten” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”speglar och påverkar den växande individens livssyn” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”utvecklar tillit till den egna sångförmågan” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”utveckla ansvar och samarbetsförmåga” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”förståelse och respekt” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”organisation, ledning och bedömning övas” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 

utformning 
”kreativitet och förmåga att se och förstå samband” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 

utformning 
”personlighetsutveckling och lärande” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 

utformning 
”ljud- och musikmiljöers påverkan (…)och (…)hörselvård” Kursplanen från år 2000: Bedömning och 

betygsättning 
”påverka individens identitetsutveckling” Lgr 11: Ämnets motivering 
”utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela” Lgr 11: Ämnets motivering 
”Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer 
när man lyssnar på musik.” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av 
musikhörselskydd” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga 
påverkan på människan i olika sammanhang” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Röstvård, hörselvård” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga 
påverkan på människan” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

(Inga signifikanter från det här avsnittet) Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
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Musik som ett stöd för andra ämnen 

Signifikanter i ekvivalenskedjan: Kursplan och avsnitt 
”ämnesövergripande samband” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”Beröringspunkter med andra kunskapsområden” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”kombinera musik med andra gestaltningsformer” Kursplanen från år 2000: Ämnets 

motivering 
”stöd för lärande i andra ämnen och för uppnående av 
skolans övergripande mål” 

Kursplanen från år 2000: Undervisningens 
utformning 

”Musik och språk (…) har många beståndsdelar 
gemensamma” 

Kursplanen från år 2000: Undervisningens 
utformning 

”nära släktskap med matematik” Kursplanen från år 2000: Undervisningens 
utformning 

”musik, text och andra uttrycksformer i skapande och 
improvisation” 

Kursplanen från år 2000: Bedömning och 
betygsättning 

(Inga signifikanter från det här avsnittet) Lgr 11: Ämnets motivering 
”Musikskapande(…)med utgångspunkt i text eller bild.” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika 
estetiska uttryck kan samspela” 

Lgr 11: Undervisningens utformning 

”Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras” Lgr 11: Undervisningens utformning 
”kombinera musik med andra uttrycksformer” Lgr 11: Bedömning och betygsättning 
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Sammanställning av diskursernas antal signifikanter 

 
Kursplanen från år 2000 (Skolverket, 2000) 
Diskurs\Avsnitt Ämnets 

motivering 
Undervisningens 
utformning  

Bedömning och 
betygsättning 

Totalt antal 

Musik som ett egenvärde 17 7 23 47 
Musik som 
hantverksfärdighet 

(4) (3) (11) (18) 

Musik som 
allmänbildning 

(9) (0) (6) (15) 

Musik som personligt 
uttrycksmedel 

(4) (4) (6) (14) 

Musik som ett redskap 14 9 5 28 
Musik som social 
verksamhet 

(4) (3) (3) (10) 

Musik som ett 
terapeutiskt verktyg 

(7) (3) (1) (11) 

Musik som ett stöd för 
andra ämnen 

(3) (3) (1) (7) 

 
 
Kursplanen från år 2011 (Skolverket, 2011b) 
Diskurs\Avsnitt Ämnets 

motivering 
Undervisningens 
utformning  

Bedömning och 
betygsättning 

Totalt antal 

Musik som ett egenvärde 11 42 21 74 
Musik som 
hantverksfärdighet 

(2) (16) (11) (29) 

Musik som 
allmänbildning 

(5) (14) (7) (26) 

Musik som personligt 
uttrycksmedel 

(4) (12) (3) (19) 

Musik som ett redskap 6 9 3 18 
Musik som social 
verksamhet 

(4) (0) (2) (6) 

Musik som ett 
terapeutiskt verktyg 

(2) (6) (0) (8) 

Musik som ett stöd för 
andra ämnen 

(0) (3) (1) (4) 

 


