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   Var i musiken finns de kunskaper som alla 

   borde besitta? 
 Hur ser den musikaliska allmänbildning ut 

som varje musikpedagog borde ägna sina 
mödor?

 Ronny Lindeborg ur ”Örats skolning” 2005



Sammanfattning
Sångämnet i folkskolan bytte namn till musik 1955 och med namnbytet följde en 

förändring av innehållet i ämnet. I min studie undersöker jag hur perspektivet på sång 
har förändrats i grundskolans läroplanstexter. Som komplement till textanalysen har jag 
använt mig av intervjuer där två musiklärare med lång tjänstgöring i grundskolan har 
intervjuats. Min undersökning visar att det har skett en tydlig förändring av innehållet i 
begreppet sång från att ha varit en ren färdighetsträning där syftet var den sångliga 

nyttoaspekten i olika sammanhang till att idag vara ett vokalt uttryck som kan gestaltas 
på många olika sätt. Läroplanernas texter har inte varit avgörande för det förändrade 
innehållet i begreppet sång. Förändringen är snarare en konsekvens av en rad andra 
faktorer som lärares utbildning, musikämnets legitimering i skolan och 
samhällsförändringar som inneburit ett mer postmodernt förhållningssätt till 

kunskapsbegreppet.
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Inledning 
Att sjunga med barn och att utveckla barns förmåga att sjunga tillsammans har tillhört 

det roligaste jag har arbetat med både under min tid som organist och under de senaste 
tolv åren som musiklärare i år 0-9 i musikklasser och i klasser utan musikprofil. Som 
lärare har jag försökt omsätta läroplanens intentioner och mål för musikämnet  i 
undervisningen. Ett av uppnående målen i år 9 i Läroplan för grundskolan, Lpo 94 (Lpo 
94) är att eleven ska kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång. Det är ingen 

självklarhet att alla elever uppnår ett sådant mål. Jag har undrat över varför det är så. Ett 
svar som ligger nära till hands är att det handlar om målbrott och pubertet men så enkelt 
är det inte. I de musikklasser där jag arbetat är det annorlunda. Där är sången viktig, har 
hög status och de allra flesta utvecklas, både pojkar och flickor, trots målbrott och 
pubertet. Flera undersökningar visar att den huvudsakliga verksamheten i musikämnet 

på högstadiet numera är ensemblespel i pop- och rockgenren. Det är fantastiskt bra att 
elever får tillfälle att spela men vilken roll har sången i detta sammanhang och på vilka 
sätt får eleverna redskap att utveckla sin sångröst? 
     Jag har också mött många föräldrar som berättat om hur deras sångglädje och 
intresse för sång totalt knäcktes i samband med sångprov för musikläraren. Numera har 

vi inte sångprov, alltså måste något hänt med undervisningen. Frågan är vad och varför 
det har hänt?  
     Sången är ett av huvudmomenten i musikämnet i grundskolan. Åsikterna om och 
inställningen till sång skiftar från tid till tid och mellan personer med olika bakgrund i 
förhållande till sång. En definition av begreppet sång återfinns i Nationalencyklopedien 

där sång är ”när man använder människorösten för att framställa musik. Oftast sjunger 
man en text. Ett musikstycke med sång och text kallas också sång”. Sohlmans 
musiklexikon har en lång artikel om sång och förklarar inledningsvis att: 

 med sång menas vanligen i den västerländska kulturkretsen en av röstorganen 
producerad ljudföljd på bestämda tonhöjder. (---) Sång förekommer i alla kulturer 
och är med säkerhet det vanligaste sättet att utöva musik både ensam och i grupp. 
Eftersom sång ofta kombineras med text kan den användas i flera sammanhang, 
såsom arbete, riter och terapi. En av sångens historiska uppgifter har varit att 
bevara kunskaper i kulturer utan skrift.1

Sångens funktion i samhället och i skolan är ingenting som vi idag diskuterar särskilt 

livligt. Däremot är sång någonting som vi lyssnar till och konsumerar i stor omfattning. 
Musikindustrin bygger på att det finns goda sångare som kan förmedla en låt på ett 

1

1 Sohlmans (1979) Musiklexikon. Stockholm: Sohlmans förlag AB. Artikel Sång



säljande sätt i optimal medial inramning. Artisten förkroppsligar sången, publiken 

lyssnar och sjunger kanske med. Sång är ett sätt att uttrycka musik och musik är i sig ett 
konstnärligt uttryck. Olika konstnärliga uttryck vänder sig direkt till våra sinnen och är 
beroende av vår förmåga att uppfatta sinnesuttryck. För att sång eller musik ska 
uppfattas krävs det att den skapas. Förmågan att skapa är unik för oss människor i 
förhållande till andra arter. 

    Kunskaper i musik har ansetts så nödvändiga att de ingått i undervisning ända sedan 
de gamla grekernas tid. Då handlade det om musikens koppling till matematiken, senare 
om musikens nödvändighet för religionsutövande i kyrkan och in på 1900-talet var 
musiken mer av ett karaktärsdanande ämne. Musikämnet idag är till sin omfattning 
mycket innehållsrikt och det kan därför tyckas märkligt att bara välja ut ett moment men 

jag gör det därför att jag är nyfiken på varför innehållet i ämnet har bytt struktur så 
radikalt under en period av 50 år. Vilken roll har sången spelat i ämnet musik i 
grundskolan och på vilket sätt har rollen förändrats?

Syfte och frågeställningar
Grundskolans läroplaner är en del av de styrdokument som formar mål och inriktning 
för arbetet i skolan. Genom att följa hur momentet sång beskrivs i läroplanerna från 

1962 och framåt vill jag söka svar på frågor som vilka moment som har ingått och ingår 
i sångdelen i musikämnet så som det beskrivs i texter i läroplanerna och hur 
beskrivningen har förändrats. Syftet för min uppsats blir därför att undersöka hur 
perspektivet på sång har förändrats från 1962 och framåt i grundskolans läroplaner. 
Mina frågeställningar är följande:

• Hur beskrivs aktiviteten sång i musikämnet i grundskolans läroplaner från 1962 och 
framåt?

• Vilka centrala begrepp i samband med sång återkommer i läroplanerna? 

• Hur skiljer sig läroplanernas texter åt i beskrivningen av sångmomenten? 

• Hur har läroplansutvecklingen i musikämnet med fokus på sång upplevts av 
musiklärare?

Utifrån de resultat som jag finner i mitt material kommer jag att diskutera vilka 
värderingar, kunskaper och erfarenheter jag kan urskilja som styrande för urvalet av 

innehållet så som det presenteras i läroplanerna när det gäller sången i musikämnet. 
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Metod och avgränsningar

Urval
De texter som jag har studerat är Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62 (Lgr 62) 
Läroplan för grundskolan 1969, Lgr 69 (Lgr 69) med supplement musik (Lgr 69, suppl. 
musik), Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80 (Lgr 80) , Lpo 94, Grundskolans 
kursplaner och betygskriterier 2000, Kp 00 (Kp 00) och Läroplan för grundskolan 2011, 
Lgr 11 (Lgr 11). 

    För att söka svar på min frågeställning om hur musiklärare har upplevt 
läroplansutvecklingen med fokus på sång genomförde jag två intervjuer med 
musiklärare som tjänstgjort under lång tid i grundskolan. Den första intervjupersonen 
gick i pension för tio år sedan efter 45 års arbete som folkskollärare, musiklärare, 
musikkonsulent, körkonsulent, körledare mm men alltid med en bas som musiklärare i 

skolan. Den andra intervjupersonen har tjänstgjort som musiklärare i grundskolan sedan 
1983 huvudsakligen på högstadiet och är fortfarande verksam som musiklärare. 
     För att kunna diskutera vilka värderingar, kunskaper och erfarenheter jag kan urskilja 
som styrande för urvalet av innehållet som det presenteras i läroplanerna har jag använt 
mig av begreppen modernism och postmodernism.”Det moderna domineras av 

framstegstro, politisk, social och estetisk utveckling. Viktiga faktorer i moderniseringen 
är den kapitalistiska internationaliseringen, massmedia, de nya psykologiska idealen 
under 1900-talet och nya teknologier”.2 I modernismen är förändring och utveckling 
ledord. Postmodernismen är en reaktion på modernismens ständiga krav på utveckling 
och förnyelse. Verkligheten är en social konstruktion, menar man i postmodernistiskt 

tänkande och det finns ”en misstro mot universella tankesystem”.3 Mångfald och 
språket som uttryck för kunskap kännetecknar postmodernismen. Med hjälp av den 
litteratur som jag hittat om sång har jag försökt ringa in den historiska bakgrunden till 
innehållet i grundskolans läroplaner med fokus på sång.

Datainsamlingsmetoder
Jag gjorde en komparativ textanalys av ovan angivna texter. Att göra en komparativ 
undersökning med texter från olika tider innebär ett fokus på vad som har förändrats 

och varför4. I textanalysen utgick jag ifrån läroplanernas struktur och jämförde hur sång 

3

2 Sundin, Bertil (red.) (1997). En postmodern musikpedagogik? Ett bidrag till diskussionen om 
modernism och postmodernism. Lund: Musikhögskolan i Malmö. sid 15

3 Brinkman, Svend & Kvale, Steinar (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.   
sid 68

4 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 
Kunskapsföretaget i Uppsala Läromedel & utbildning. sid 65 



beskrivs i de olika delarna. Texterna utgör en del i de styrdokument som reglerar 

grundskolans mål och innehåll och de representerar tankar och idéer som var rådande 
under den tid som de skrevs. Textanalysen kan därför sägas ha en hermeneutisk ansats 
där ”texten ska förstås utifrån sin egen referensram, utifrån vad den själv säger om ett 
tema”, i det här fallet sång.5 Tolkningen är inte förutsättningslös utan sker i den tradition 
där jag, som uttolkare, befinner mig. Utifrån helheten tolkade jag de enskilda delarna 

för att sedan relatera delarna till helheten enligt processen i den heurmeneutiska 
cirkeln6. 
     Som komplement till min textanalys genomförde jag intervjuer. De genomfördes 
som halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer med ett förberett manus som 
utgångspunkt7. Jag använde mig av intervjuer för att få tillgång till det som sker mellan 

två seenden - inter views så som Kvale och Brinkman beskriver den kvalitativa 
forskningsintervjun8, i ett försök att fånga lärares perspektiv på förändring av begreppet 
sång. Intervjupersonerna kontaktades och informerades muntligt om syftet med min 
uppsats och att den bara kommer att användas i forskningssammanhang. De 
informerades också om att intervjun skulle spelas in, skrivas ut och att de som 

intervjupersoner inte skulle kunna identifieras via materialet. Intervjupersonerna 
samtyckte muntligt till medverkan9. 

Avgränsningar
Det källmaterial som jag har använt i min textanalys är enbart grundskolans läroplaner 
från 1962 och framåt. Varken förarbeten inom olika arbetsgrupper eller statliga 
utredningar har varit möjliga att ta med som källmaterial eftersom materialet då hade 
blivit för omfattande. Läroplanstexterna har en enhetlig karaktär. Det som står gäller 

och är styrande för arbetets inriktning i skolan.  Analysen utgår endast från ovan 
angivna texter där jag har försökt se skillnader och uttryck för förändring. I vissa fall 
har jag refererat till andra dokument som t ex kommentarmaterialen till Kp 00 och Lgr 
11 för att komplettera läroplanstexterna men de har inte ingått i min textanalys. 
Betygskriterier och kravnivåer som ingår i läroplanerna från Lpo 94 och framåt 

kommenteras men bedömningsfrågor faller utanför ramen för den här uppsatsen.
     Att avgränsa litteraturen visade sig vara svårt, framför allt när det gällde den 
historiska bakgrunden. Det har varit av värde för min egen del att få en så innehållsrik 

4

5 Brinkman & Kvale, 2009, sid 226

6 Ibid.

7 Bilaga 1

8 Brinkman & Kvale, 2009, sid 18

9 Johansson & Svedner, 2006, sid 29f 



bild av bakgrunden som möjligt för att kunna förstå och dra slutsatser med hjälp av mitt 

källmaterial. Litteraturen har därför varit viktig för min studie.
     Johansson och Svedner menar att det är viktigt med mer än en datainsamlingsmetod 
för att det empiriska underlaget ska bli tillräckligt fylligt.10 Därför har jag valt att 
genomföra två intervjuer med lärare som arbetat under lång tid i grundskolan för att på 
det sättet kunna fånga deras perspektiv på förändring av begreppet sång. 

Procedur
För att kunna ge en bakgrund av både teoretisk och historisk karaktär har jag läst 

litteratur med anknytning till sång i skolan, sång i samhället, musikdidaktik och 
läroplansteori.
   Jag läste sedan igenom varje läroplan för sig och dokumenterade alla de sammanhang 
och områden där sång nämndes. Sedan strukturerade jag materialet utifrån läroplanernas 
huvudrubriker. För att få en överblick över huvudmomenten, de centrala begreppen och 

de olika aktiviteter där sång nämns gjorde jag en sammanställning enligt den modell 
som Strandberg använder för det skapande aktivitetsinnehållet i musikämnet.11 
Grundskolans sex olika läroplaner har behållit en likartad struktur med en indelning i 
Allmänna mål och riktlinjer, Mål i varje ämne och Kursplaner med huvudmoment i 
varje ämne. I Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 fanns även Timplaner med som en rubrik men 

den försvann i Lpo 94 då den garanterade undervisningstiden fördelades över 
grundskolans nio årskurser. Timplaner tog jag därför inte med som rubrik i översikten 
men behandlar dem i ett senare avsnitt. De centrala begrepp som återkommer i samband 
med sång och hur dessa beskrivs i läroplanerna samlade jag under särskilda rubriker.12 
Till sist jämförde jag likheter och skillnader i de olika delarnas formuleringar utifrån ett 

modernt och ett postmodernt perspektiv.
     Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen i ett rum på den skola där jag arbetar 
och förbereddes genom att jag skrev ett intervjumanus. Inledande frågor om 
intervjupersonens utbildning, antal tjänsteår och arbetsuppgifter dokumenterades 
skriftligt utanför den inspelade intervjun som en inledning. Under den inspelade 

intervjun utgick jag ifrån mitt manus men jag höll mig inte strikt till mina skriftligt 
formulerade frågor vilket gjorde att frågorna varierade något mellan intervjuerna. Efter 
genomförda intervjuer gjorde jag utskrifter och sammanställde dem med mina 

5

10 Johansson & Svedner, 2006, sid 21

11 Strandberg, Tommy (2007). Varde ljud! Om skapande i skolans musikundervisning efter 1945.  Umeå: 
Institutionen för estetiska ämnen.  sid 71

12 Bilaga 2



anteckningar om intervjupersonernas bakgrund. Jag valde att kalla intervjuperson ett för 

Alvar och intervjuperson två för Beata.
    

Databearbetning och tillförlitlighet
I målformuleringarna har jag kunnat följa sången som aktivitet med dess centrala 
begrepp genom att läsa och tolka texterna. Som nämnts ovan har grundskolans 
läroplaner behållit en likartad struktur i texterna där huvudrubrikerna återkommer men 
med Lpo 94 sker en övergång från regelstyrning till målstyrning som får konsekvenser 
för innehållet i läroplanen. Staten anger målen för de kvaliteter som eleverna förväntas 

utveckla i skolan och konkretiseringen av innehållet decentraliseras till lärarna på lokal 
nivå. Carlgren och Marton menar att det är ett radikalt förändrat kunskapsuppdrag som 
delvis är osynligt eftersom de gamla beteckningarna finns kvar:

! läroplan, kursplan, timplan, betyg, nationella prov osv. Såväl utformning som innebörd av 
dessa har emellertid ändrats.En läroplan är inte längre en plan för elevers lärande. Inte 
heller är en kursplan längre en plan för kursen. Betyg är inte betyg i samma mening som 
tidigare.Medan skolämnena tidigare varit ett sätt att organisera såväl innehållet som 
verksamheten i skolan genom ”ämneskurser” har skolämnena nu definierats som vissa 
kvaliteter i elevers kunnande.13 

Läroplanerna före 1994 angav de aktiviteter som skulle utföras i musikämnet vilka hade 
som mål att utveckla vissa kunskaper och färdigheter. Målet finns kvar efter 1994 men 

vägen till målet finns inte beskrivet i läroplanerna, med andra ord, sång finns kvar som 
mål men på vilket sätt sång ska utföras anges inte i Lpo 94 och Kp 00.    
Intervjupersonerna Alvar och Beata har tjänstgjort på samma skola men inte samtidigt. 
Jag är själv vikarierande lärare på samma skola under innevarande läsår och delar 
arbetsrum med Beata och fyra andra musiklärare. Beata och jag samarbetar inte i någon 

klass men vi går på samma konferenser, tillhör samma arbetslag och delar material och 
erfarenheter med varandra. Jag är därför som intervjuare inte en neutral person för 
Beata. 

Begrepp   
Flera begrepp används i samband med sång i läroplanerna. Röstvård är ett 
återkommande moment i läroplanerna och därför kan det vara av värde att reda ut detta 
begrepp. Nationalencyklopedien förklaring av röst är följande: ljudvågor som bildas 

genom stämbandens svängningar i människans struphuvud. Rösten kan varieras till 
tonhöjd, styrka och klang. I Sohlmans musiklexikon finns ingen träff på begreppet röst 

6

13 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2000). Lärare av i morgon. Kristianstad: Lärarförbundets förlag. 
    sid 19 f



men i en artikel om röstorganen beskrivs och förklaras alla delar i kroppen som 

samverkar vid ljudalstring både i ord och bild. ”Det tycks inte föreligga några 
principiella skillnader hos röstens användning vid tal och sång. Röstklangen bestäms i 
båda fallen uteslutande av röstkällans egenskaper”.14 Rösten är ett mycket komplicerat 
instrument som används både till tal och sång där många olika delar i kroppen måste 
samverka på ett balanserat sätt. Att vårda instrumentet rösten blir med andra ord 

röstvård.
     Vokalt uttryck återfinns som begrepp i Lgr 11. Ordet vokal ”har med rösten att göra 
(särskilt vid sång)” enligt Nationalencyklopedien men vokal i en annan betydelse 
kommer från latinets ”voca´lis, eg. 'som ljuder', av vox, genitiv vo´cis, 'röst'. Återigen 
enligt Nationalencyklopedien: ”språkljud som oftast utgör en stavelses kärna och själv 

kan bilda stavelse i motsats till konsonant - något som ljuder”. 
    Sång kan, enligt Sohlmans musiklexikon, utföras på många olika sätt. Sång kan 
framföras solistiskt, då endast en stämma ljuder, eller unisont.15 Flerstämmig sång är 

musik som har minst två stämmor som går att höra samtidigt.16 Sång uttrycks genom 
tonhöjd, rytm och klangfärg. Tonen uppkommer i stämbanden när man andas ut och 

förstärks i munhålan. Hur detta ska läras ut eller skolas in finns det många olika åsikter 
om och en flora av sångmetoder att välja mellan. Metoderna samlas ofta under 
begreppet tonbildning. Det är stämbanden, andningen och resonansutrymmet som styr 
hur sången låter. 
    Färdighet och förmåga är synonymer för duglighet men där färdighet också innebär 

en viss skicklighet. Båda begreppen förekommer i samband med sång.

7

14 Sohlmans musiklexikon (1979) Artikel Röstorganen

15 Unison (ital. unisono, av medeltidslat. uni´sonus 'entonig', 'enformig' av lat. u´nus 'en', 'en enda' och so
´nus 'ljud'), musikterm: i enklang; termen används om vokala eller instrumentala stämmor vilka 
samklingar som identiska eller oktavparallella melodier. Unison sång kallas även enstämmig sång eller 
allsång 

16 Flerstämmighet kan se ut på olika sätt. Det kan vara en melodi med en samtidig variant av melodin. Det 
kan också vara samma melodi som utgår från olika tonhöjd och spelas parallellt. Många svenska barn kan 
sången "Broder Jakob" som är en flerstämmig sång där man börjar sjunga samma melodi men vid olika 
tidpunkt. Det kallas för kanon Motsatsen till flerstämmighet är enstämmighet.



Bakgrund
Skolsången ur ett historiskt perspektiv
Sångens plats i skolan har sin historiska bakgrund i kyrkans utbildning av präster.  
Under medeltiden utbildades gossar och unga män i stiftsstädernas katedralsskolor där 
de bl a undervisades i sång eftersom det ingick i deras uppgifter att ansvara för sången i 

gudstjänsten. Sångundervisningen hade ett bestämt mål och en praktisk funktion. Efter 
reformationen fick skolpojkar överta prästers och munkars sånguppgifter.17 Kantorn i 
kyrkan var den som ledde sången och kan därför sägas vara en tidig form av 
musiklärare.18 I och med folkskolans införande 1842 fanns det två parallella skolsystem 
i Sverige, folkskolan och läroverket. Musikundervisningen hade lite olika syfte och 

inriktning i de båda skolformerna. I folkskolan var musiken ett medel att förverkliga 
flera syften. Ett var att sjunga psalmer och på det sättet befästa den kristna tron. 

 Syftet med sångundervisningen var främst att skola barnen till goda psalmsångare 
och kyrkobesökare, och repertoaren av psalmer och mässordningar inövades 
nitiskt både i fråga om melodier och utantillpluggning av texterna. Ämnet 
kyrkosång var därför också ett viktigt stödämne för kristendomsundervisningen.19

Ett annat var den moraliska fostran som utövades bl a genom att repertoaren vidgades 
under 1800-taltes slut till att också omfatta fosterländska sånger och sånger som skulle 
uppmuntra till goda vanor.20 I folkskolan hette ämnet kyrkosång fram till 1878 och sång 
fram till 1955. Folkskollärarna fick sin musikaliska utbildning på seminariet inom 

ramen för sin övriga lärarutbildning. Den allmänna uppfattningen var att alla kunde lära 
ut sång.21 I de två första årskurserna kunde sång läras ut på gehör men sedan skulle 
barnen lära sig noter för att i framtiden kunna lära känna ”god” musik. Skolradions 
sångstunder var ett led i detta bildningsarbete och ett komplement till folkskollärarnas 
bristande musikaliska utbildning. Utan att ha belägg för detta måste jag tillägga att min 

egen uppfattning är att utan de många kunskapstörstande och musikälskande 
folkskollärare och skolkantorer som brann för att utbilda barn och ungdomar i musik 
skulle inte musiklivet i Sverige se ut som det gör idag men det är ett ämne för en annan 
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studie. Sångundervisningen i folkskolan var den gemensamma musikaliska grunden för 

det stora flertalet människor i Sverige under den första hälften av 1900-talet. Att vårda 
rösten och utveckla en lämplig repertoar var det huvudsakliga innehållet i 
undervisningen. Diskussionerna om vilken repertoar som skulle ingå i skolans 
sångundervisning ledde till att en statlig förordning 1943 föreskrev 20 sånger som 
skulle ingå i den sk stamsångsrepertoaren” vilka var obligatoriska i samtliga skolor. En 

bidragande orsak till att stamsångerna fastställdes menar Lindberg var den omfattande 
allsångsrörelse som uppstod i mitten av 30-talet med ursprung i Tyskland.22 
Stamsångerna fanns kvar i läroplanerna ända fram till 1968. Eftersom sången var den 
huvudsakliga aktiviteten på musiklektionerna blev sångförmåga likställd med 
musikalitet. Att vara ”brummare” innebar att man var omusikalisk och att man kunde bli 

befriad från musikundervisningen i enlighet med 1842 år folkskolestadga där det talades 
om befrielse från kyrkosång för de som ”helt saknade anlag”. Denna möjlighet till 
”befrielse” togs bort först 1962 i och med grundskolestadgan men även Lgr 69 
föreskrev sångtest med alla elever som en förutsättning för att kunna ge undervisning 
utifrån varje elevs nivå och den möjligheten fanns alltså kvar ända fram till 1980.23

    I läroverket hette ämnet musik och eleverna fick, förutom undervisning i sång, både 
undervisning i musikteori, musikhistoria, sjunga i flerstämmig kör och några av de mest 
begåvade fick möjlighet att lära sig spela ett eller flera instrument.24 Eleverna i 
läroverket hade musiklärare som var utbildade vid Kungliga Musikaliska Akademien, 
den enda institution i Sverige som gav formell behörighet som musiklärare.  

Skillnaderna i musikundervisning blev på det sättet en tydlig klassmarkör vilket är en 
mycket intressant fråga som det inte finns utrymme att fördjupa inom ramen för den här 
studien men som är högst relevant i alla musikutbildningssammanhang både ur ett 
historiskt och ett samtida perspektiv. Olikheterna i folkskollärares och läroverkslärares 
utbildningstraditioner följde med in i den nya grundskolan och i viss mån kvarstår 

skillnaderna även idag eftersom utbildning som ger behörighet att undervisa i musik 
kräver olika förkunskaper, utbildningarna har väldigt olika innehåll, är olika långa och 
gör att lärare har varierande formell kompetens i ämnet. Med så skilda utgångslägen är 
det svårt att mötas i ett gemensamt språk i ämnesspecifika diskussioner och den inre 
legitimeringen för yrket är svår att uppfatta.25 Frågan om behörighet är högaktuell idag 

då det numera krävs formell behörighet för att undervisa i olika ämnen för att kunna få 
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lärarlegitimation. Detta kommer att få konsekvenser för musikämnet framför allt i de 

lägre stadierna. 

Forskning om sång i skolan  
Flera forskare har studerat sången i skolan med fokus på olika tidsperioder och 
företeelser. Märta Netterstad har undersökt textinnehållet i ett stort antal sångböcker 
under en lång tidsperiod på 130 år. Hon berör också läroplanernas betydelse för urvalet 
av sånger.26 Alice Tegnér som skapare av den moderna barnvisan analyseras av Lennart 

Reimers. Enligt Reimers var Alice Tegnérs visor ett uttryck för hur ett nytt synsätt på 
Barnet och barndomen växte fram under 1900-talets början.27Skolans roll som 
förmedlare och delvis skapare av ett kulturarv undersöks av Ann-Mari Flodin i 
Sångskatten som socialt minne - en pedagogisk samling skolsånger.28 En beskrivning av 
den tidvis mycket infekterade offentliga debatten om vilka sånger barn borde sjunga 

som initierades av Knut Brodin på 30-talet beskrivs av Birgitta Ryner i avhandlingen 
Vad ska vi sjunga? En musikpedagogisk diskurs om tiden mellan två världskrig. Ryner 
visar att en av orsakerna till de etablerade sånglärarnas avståndstagande från 
populärmusiken berodde på att de i så många år arbetat hårt för sin egen 
professionalisering. De var en liten grupp med exklusiva kunskaper om sångrösten och 

de såg det som sin uppgift att lära ut det rätta sättet att sjunga till barn och vuxna. Enligt 
Ryner var målen i folkskolans sångundervisning alltför högt ställda. Att lära barn sjunga 
efter noter och dessutom sjunga välklingande är en svår uppgift som kräver välutbildade 
lärare, tillräckligt med undervisningstid och lagom stora undervisningsgrupper. 
Ingenting av detta fanns tillgodosett i folkskolan och därför kom lärarna aldrig i 

närheten av målet.  Sånglärarna protesterade däremot aldrig mot de högt ställda målen 
utan strävade vidare för att förverkliga dem. I sina ambitioner att värna den sunda 
sångtekniken blev de den ”goda” musikens försvarare. I deras professionella självbild 
ingick inte den nya populärmusiken och barnens egna önskemål om repertoar och därför 
tog de tydligt avstånd från dessa tendenser i samhället och den kritik som de utsattes för. 

Den utbildningstradition som sånglärarna på 30-talet representerade levde kvar ända in i 
Lgr 62 och därmed fanns det en inbyggd konflikt inom själva musikämnet redan från 
grundskolans start. Ryner refererar också till filosofen Michel Polanyis teorier om 
kunskap som visar att det finns en koppling mellan en person och traditionella normer 
och ideal. 
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 Självbilden hos en institution eller en yrkeskår handlar bland annat om intern 
legitimitet. En betydande del av legitimiteten skapas genom språket och sättet att 
använda det. Institutioner bär på ett kulturellt tanke- och känslomässigt arv. Genom 
att använda det bekräftar man sin bindning till idealen och det är på så sätt som de 
konstitueras. En av institutionens viktigaste uppgifter är att förmedlingen av ideal 
och begrepp. Genom den förmedlingen formas självbilden.29 

Det här resonemanget är högst relevant även för dagens utbildningar och för olika 

lärares interna legitimering framför allt inom musikämnet. Frede V. Nielsen tar i stället 
sin utgångspunkt i musikämnets legitimering som ämne i skolan och ställer bl a följande 
frågor: Vad är musik egentligen för ett ämne? Vilka karakteristiska förhållanden gör sig 
gällande i förhållande till andra ämnen? På vilka sätt skiljer sig det från och på vilka sätt  
liknar det övriga ämnen?30  Nielsen menar att problemet med musikämnet är att det i ett 

historiskt perspektiv är såväl konstnärligt, vetenskapligt som hantverksmässigt förankrat 
vilket leder till spänning och otydlighet kring ämnets utbildningsmässiga funktioner i 
skolan.31 En svensk didaktisk översikt av musiken i skolan, ämnets innehåll och status 
har skrivits av Bo Emanuelson.32 Emanuelson beskriver vilka tankar han uppfattar har 
styrt innehålls- och målskrivningar i läroplaner och lärarutbildning. Emanuelson 

diskuterar också vilka konsekvenser de förändringar som infördes i grundskollärar-
utbildningen läsåret 1988/89 för metodik och innehåll i musikundervisningen.  Musik 
kunde då läsas som ett tillval med en omfattning av 15 dåvarande högskole- poäng och 
kursen gav behörighet att undervisa i ämnet upp t o m år sju. Fem-poängskursen i musik 
gav behörighet att undervisa upp t o m år tre.  Konsekvenserna för momentet sång 

diskuteras utifrån begrepp som förekommer i Lgr 62 och Lgr 69. En indignerad ton helt 
i linje med 30-talets sånglärarreaktioner anas i texten.  
     Boel Lindbergs forskning om Skolradions sångstunder 1934-1969 anknyter till mitt 
val av tidsperiod och ämne. Sett ur skolradions perspektiv beskriver hon både 
sångämnets innehåll i skolan, läroplansutveckling och vilken betydelse samhällets 

förändring mot en ökad modernisering hade för utvecklingen av metod och repertoar i 
programmen.33 Det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965 och flera av 
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de mest betydelsefulla aktörerna ringas in av Jonas Gustafsson. Bland andra kom Anna 

Bergström, den första läraren i skolsång som anställdes vid Musikaliska akademien 
1903, att betyda mycket för sångmetodikens utveckling i skolan i början av seklet.34 
Både Gustafsson och Lindberg berör grundskolans start och den musikpedagogiska 
diskussion som fördes i början av 60-talet. Den historiska bakgrunden är alltså väl 
undersökt ur olika perspektiv.

     Det finns inte lika mycket litteratur om grundskolans musikundervisning med fokus 
på sång efter 1970. I den svenska upplagan av Öivind Varköys musikpedagogiska 
idéhistoria finns en artikel av Jonas Gustafsson och Ronny Lindeborg om de idéer som 
lagt grunden till musikämnet i grundskolan, bl a John Dewey och progessivismens 
betydelse för skolkommissionens arbete på 1940-talet. Frågan om musiken som 

kunskapsämne eller övningsämne berörs också.35 Berit Uddén har skrivit om sång och 
musik med förskolebarn och barn i de lägre årskurserna i grundskolan ur ett musiskt 
perspektiv där hon tar sin utgångspunkt i Fröbels pedagogik för förskolebarn. Genom att  
problematisera lekens funktioner för barns kunskapande vill hon visa att svenska 
läroplaner underskattar såväl leken som musiken som didaktiska redskap i 

kommunikationen mellan lärare och barn där visan är en viktig del.36 Ralf Sandberg har, 
med hjälp av resultaten från de nationella utvärderingarna av musikämnet 1989 och 
1994, bl a kartlagt hur lärare tolkar målen i läroplanen och hur läroplanernas intentioner 
förverkligas i samspel med skolans kultur- och arbetsmiljö. Sandberg redovisar en 
rangordning av aktiviteter som förekommer inom delmomentet sång som visar att 

enstämmig sång förekommer hos samtliga lärare i årskurs sju men aktiviteten sjunker i 
årskurs nio. Däremot ökar förekomsten av sång efter gehör från årskurs sju till årskurs 
nio. Även sång i stämmor ökar mellan årskurserna. De olika arbetssätt som används 
redovisas också liksom vilka olika ändamål sången kan ha i undervisningen. Sånger kan 
t ex belysa olika arbetsområden som historiska tidsperioder, världsdelar, musikstilar och 

genrer. Sången kan också beskriva och illustrera aktuella händelser. Resultaten är 
hämtade från slutet av 80-talet och början av 90-talet.37 Tommy Strandberg har forskat 
om skapande i musikundervisning efter 1945. Han skriver bl a om hur presentationen av 
skapande förändrats över tid i styrdokumenten, en studie som är relevant för min 
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undersökning.38 Forskningen om denna period svarar mot de förändringar som gjorts av 

innehållet i läroplaner och kursplaner som avser momentet sång i musikämnet efter 
1955. 

Läroplansteori
Engelskans ”curriculum theory” är ett begrepp som omfattar såväl 
undervisningsplanering, läromedel och hur undervisningen realiseras. Läroplaner i 
betydelsen ”curriculum” avgränsar målen och innehållet i utbildningen och är på det 
sättet ett styrande dokument, ett styrdokument. På svenska associerar vi ordet ”läroplan” 

till den specifika text som formulerats för skolans undervisning. Texten i läroplanerna 
beskriver vilka mål skolan ska sträva emot, vilka mål eleverna ska uppnå och vad som 
är det viktigaste för arbetet i skolan, med andra ord samhällets krav på utbildningen. 
Uppfattningar om vad kunskap och inlärning är, synen på barnet, barndomen och 
samhällets behov under en viss avgränsad tid av historien har format texterna. De är 

också ett resultat av kompromisser på politisk och administrativ nivå.  Jag har valt att 
enbart studera läroplanstexterna i grundskolan och förhåller mig därför inte till 
begreppet curriculum. Återigen beror detta på att jag måste avgränsa mitt arbete.
      Läroplansteori är ett verktyg för att förstå relationen mellan utbildning och 
samhälle.  I forskningen behandlas de skrivna läroplanerna, villkoren för det 

pedagogiska arbetet och det pedagogiska tänkandet.  Ett svenskt tillskott till forskningen 
om läroplaner är ramfaktorteorin som formulerades av Urban Dahllöf och 
vidareutvecklades av Ulf P. Lundgren.39 Ramar är alla de faktorer som begränsar 
undervisningen. Lundgren gör en uppdelning mellan konstitutionella, organisatoriska 
och fysiska ramar.40 Enligt Lundgren kan en struktur för analys av läroplaner vara att 

dela in den i tre olika nivåer: 
1. Hur värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut och organiseras 
2. Vilka olika styrningar som formar en läroplan; beslutsprocesser, pedagogisk 

forskning, utvärdering mm
3. Hur den konkreta läroplanen styr den faktiska undervisningen i klassrummet 

Göran Linde menar att de beslut som formar innehållet i en läroplan sker på ”såväl 
formuleringarenan (utgivandet av de föreskrivna läroplanerna), som på 
transformeringsarenan där skilda aktörer tolkar läroplanen, och på realiseringsarenan, 
vilken består av händelser i klassrummet som de gestaltar sig mer eller mindre enligt 
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planerna”. Linde menar vidare att det finns många aktörer som är verksamma vid 

urvalet av stoff för undervisning. Han nämner elever, lärare, enskilda skolor, skolledare, 
det civila samhället, staten och föräldrar. Aktörerna kan ha inflytande på flera arenor 
och varje undervisningsförlopp har sin egen historia men Linde tycker sig se vissa 
regelbundenheter. I ämnen som är starkt avgränsade och inramade verkar den 
formulerade läroplanen starkt t ex i matematik, språk och naturvetenskap medan det i 

svagt avgränsade ämnen är lärarens personliga stoffurval som är styrande. Den skrivna 
läroplanen har här ett svagare inflytande över undervisningen. Linde nämner de 
samhällsvetenskapliga ämnena som exempel och jag menar att man också kan lägga 
musikämnet till denna kategori.41

      Vilka kunskaper väljs ut, vilka värderingar och erfarenheter kan då ligga till grund 

för urvalet av stoff i ämnet musik i olika tidsperioder? Uddén refererar till Thyge 
Winther-Jensens analys av fyra pedagogiska system som kan vidga förståelsen för dels 
musik som ämne i en läroplan och dels varifrån olika pedagogiska traditioner kommer 
och hur de relaterar till en pedagogisk grundsyn. De filosofer och pedagoger som 
Winther-Jensen studerat är Platon, Comenius, Rosseau och Dewey. Winther-Jensen 

visar att musik som ”ämne” i lägre åldrar endast återfinns hos Platon och Comenius. För 
Platon var musikens syfte att utveckla själen medan Comenius delar in kunskaper i tre 
fack: vetenskaperna, språken och konsterna, där sång och komposition finns. ”Musik är 
alltså en konst att behärska på samma sätt som att läsa och skriva”.42  I Rosseaus 
utbildningsplan ingick inga ämnesstudier för yngre barn och för Dewey stod själva 

läroprocessen i centrum.  Alla dessa fyra pedagogiska system har haft inflytande över 
utbildningars utformning och innehåll fram till vår tid. En konsekvens av olikheterna i 
pedagogisk grundsyn blir frågan om musiken är medel eller mål. Ska barn utbildas till 
musik eller genom musik? Frede V. Nielsen visar på ett antal bildningsteoretiska 
förhållningssätt som han menar att är viktiga att medvetandegöra för att kunna orientera 

sig i ett musikaliskt landskap. Han skiljer mellan fyra olika bildningsteorier varav jag 
här presenter två. I den materiella bildningsteorin är stoffet dvs den materia som det ska 
undervisas om t ex musik både medel och mål. Att ”bilda” sig i musik blir detsamma 
som att införliva ett visst stoff med sin person, att utbilda sig till musik. Musik ska läras 
för att den finns. Problemet med denna utgångspunkt blir urvalskriteriet. Ska 

musikundervisningen gripa över all den musik som finns eller är det bara det som för 
tillfället är rådande musikstilar som ska utgöra innehåll i undervisningen? Ska det mest 
elementära väljas ut och vad är i så fall det mest elementära i musikämnet? Den 
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formella bildningsteorin tar däremot sin utgångspunkt i människan. Det viktiga är inte 

att barnet lär sig ett visst innehåll men att det formas till att få vissa egenskaper, att 
utbildas genom musik. Musik är med detta synsätt något som har med känslolivet att 
göra och något som kan utveckla vår emotionella muskler. I den formella 
bildningsteorin finns grund för de argument som säger att musik är ett medel att 
utveckla elevers demokratiska förhållningssätt genom att bl a samarbete, empati, 

initiativförmåga och gemenskap övas genom musik.43 I detta resonemang finns 
paralleller till Dewey som ansåg att det personliga växandet och själva 
undervisningsprocessen var det centrala undervisningen.44 De värderingar och den 
pedagogiska syn som ligger till grund för urvalet av innehåll i musikämnet är, utifrån 
ovanstående resonemang, flera och ibland motstridiga.

    Läroplaner kan tolkas utifrån ett modernistiskt och ett postmodernistiskt perspektiv. 
Exempel på modernism i läroplaner kan vara att det kollektiva betonas, att ”god” musik 
talar för sig själv, att ämne och innehåll är viktigt och en hierarkisk syn på kunskap. Här 
hör den Nielsens materiella bildningsteorin hemma. Postmodernismen är en reaktion på 
modernismen. Individens val är viktigare är omsorgen om kollektivet. Ingen kunskap är 

längre absolut, kunskapen konstrueras i ett sammanhang med hjälp av språket. 
Kommunikation och hur kunskapen uttrycks betonas och alla genrer är lika mycket 
värda. ”Den postmoderna positionen ... förutsätter att en samlad, strukturerad förståelse 
(till exempel av pedagogiska fenomen) inte längre är möjlig”.45 

Grundskolans läroplaner
Grundskolans första läroplan, Lgr 62, skrevs under tid då fokus låg på demokratifostran 

och jämlikhet. Skolan skulle vara ett instrument för samhällsutvecklingen och forma 
framtidens medborgare. Hartman menar att innehållet i Lgr 62 var hämtat från 
realskolans läroplan men arbetssätten som förslås var i linje med idéerna inom 
aktivitetspedagogiken.46  Med det synsättet kan man säga att gammal jord lades i en ny 
kruka där de frön som såddes var en likvärdig skola för alla. Förändringar av 

musikämnet i läroplanerna från Lgr 62 och framåt beskrivs i den Nationella 
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Utvärderingen av musikämnet 2003 (NU 03).47 Mål och innehåll i Lgr 62 var den 

traditionella musikundervisningen med notläsning, sång i stämmor och kunskaper om 
epokerna i musikhistorien alltså helt i linje med Hartmans resonemang ovan. Estetisk 
fostran och smakfostran var ledorden. Under trycket från popvågen på 60-talet togs de 
första stegen bort från en mer traditionell undervisning till förmån för eget skapande, 
elevinflytande och en breddning av repertoaren med den repertoar som ungdomar tyckte 

om. På 70-talet engagerade sig många människor i internationella frågor. Den 
progressiva musiken och flera musikstilar inom pop- och rockmusiken utvecklades och 
återspeglas i Lgr 80 där undervisningen skulle inriktas mot ”mot individens behov av 
skapande och kreativitet, parat med samhälleliga behov som social fostran och 
utveckling till samhällsvarelser”.48 Lgr 62 och 69 beskrivs som ”innehållets” läroplan, 

Lgr 80 som ”arbetsformernas” läroplan.49  Med Lpo 94 är både jord och kruka till stora 
delar utbytta och nya frön planteras i form av kunskapsmål. Det är inte längre regler 
som styr verksamheten i skolan utan mål och Lpo 94 blir målens läroplan. ”Mål och 
riktlinjer för utbildningen anges i skollagen, läroplanen och kursplanerna och skall 
konkretiseras i den lokala planeringen.”50 Lärarna ska tillsammans med eleverna forma 

innehållet på lokal nivå. I Grundskoleförordningen 23§ står det: 

 För genomförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en 
arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare och övrig 
personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. Rektorn beslutar 
om arbetsplanen. Arbetsplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärderas.51

Innehållet ska alltså konkretiseras av lärarna tillsammans med eleverna på den enskilda 
skolan. Läraren är professionell på sitt område och kan därför göra ett urval av stoff och 
metoder utifrån elevernas behov. Innehållet har på detta sätt flyttats upp en nivå till 
lärarnas egen utbildning och kompetens.52  Lärares förkunskaper i musik blir på detta 
sätt en fråga för lärarutbildningen. Berit Uddéns reflektion efter 30 år som lärarutbildare 

är följande:
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 Sången har alltid betraktats som det centrala i den musikaliska färdigheten, när det 
gäller att möta barn.1900-talets alltmer ljudmediadominerande samhälle med sina 
normerande musik- och röstbehandlingskrav har tagit ifrån många vuxna deras 
naturliga sång- och lekförmåga, och sångförmågan har inte sedan länge varit ett 
krav för tillträde till lärarutbildning. Jag ser bristen på sångvana hos blivande lärare 
som ett allt större utbildningsproblem eftersom barns första kontakt med musik 
sker genom sång och rörelselek. (---) hur ska man på den korta tid som 
utbildningen medger, kunna få lärarstuderande att behärska sin sångröst och sin 
rytmiska kroppsförmåga så att de blir trygga i sin roll som pedagoger med musik 
som allmänt redskap?53

Börje Stålhammar har jämfört hur musikämnets inriktning förändrats i grundskolans 
läroplaner. Med hjälp av ”nyckelord” visar han att i Lgr 62 fanns ett metodiskt 
stadieperspektiv, individuell estetisk skolning, strävan mot förståelse, fragmenterad 
ämnessyn, ”klassisk” musik och hierarkisk stoffindelning, som förändras till musik som 
företeelse, estetisk handledning, skapande, ämnesöverskridande, öppen genresyn och 

begreppsindelning i Lpo 94.54 I Läroplan för grundskolan, Lgr 11 sker en viss återgång 
till ett preciserat ämnesinnehåll och mätbara kunskaper.       
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Sång i grundskolans läroplaner
Sång i Allmänna riktlinjer och mål 
I 1955 år undervisningsplan utvidgas sångämnet i folkskolan till att också innefatta 
skapande verksamhet och instrumentalspel och ämnet byter namn till musik. I Lgr 62 
nämns sång första gången som egen aktivitet i de allmänna målen för grundskolans 

verksamhet under Fostran för fritiden och i Lgr 69 under Individens utveckling

 Skolan bör sålunda främja en aktiv kulturmiljö i vårt land. Det räcker inte med att 
skolan genom sin undervisning väcker intresse för bokliga studier. Dem måste även 
direkt stimulera till sång och musik, teckning och målning, slöjd samt fri 
hobbyverksamhet av annat värdefullt slag. Särskilt viktigt är det att elevernas sinne 
för de estetiska värdena uppodlas genom både deras egen skapande verksamhet och 
deras smakfostran.55 

Lgr 69 är den enda läroplan som lyfter fram sång i de allmänna målen som 

betydelsefullt för individens utveckling.  I mål och riktlinjer för Lgr 80 heter det: 
”Skolan skall därför bl.a. ge eleverna insikter i (---) kulturfrågor” och ”eget skapande 
som är ett led i personlighetsutvecklingen”.56. 
     Från och med Lpo 94 formuleras sexton mål för grundskolan som i stort sett är 
oförändrade i Lgr 11.  Av dessa sexton allmänna mål har tre anknytning till musikämnet 

och då med formuleringar som ”ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud, 
förtrogenhet med centrala delar av vårt kulturarv och överföra och utveckla ett 
kulturarv”. Det är vikten av att av utveckla och ta del av många olika uttrycksformer 
som betonas varav musik är en. Ett litet men viktigt tillägg finns i Lgr 11 som är 
betydelsefullt för musikämnet. Det framgår av en jämförelse mellan hur ett av målen 

beskrivs:

  känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de 

naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena

  kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 
vardagsliv57 
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Sång och musik nämns inte specifikt men måste räknas till de estetiska 

kunskapsområden som på detta sätt lyfts fram under kunskapsmålen i den senaste 
läroplanen. Eleverna ska kunna använda kunskaper från de estetiska kunskapsområdena.

Sång i målformuleringar för musikämnet
Om man väljer att betrakta läroplanerna ur ett ”helikopterperspektiv” lyser Lgr 69 allra 
starkast i sin betoning av sång som ett viktigt moment. Sång finns med i de allmänna 
målen för skolan, sång betonas i huvudmomentet sång och spel och sång dominerar i 

Supplement musik till Lgr 69 som, enligt Bo Emanuelson, är ”den hittills mest 
ambitiösa och mest genomarbetade metodiska arbetsgången som SÖ har presenterat”.58 
Emanuelson hävdar att dokumentet inte blev läst eller använt av särskilt många lärare 
eftersom det inte följdes upp med fortbildning. Trots att texten i Lgr 69 i sin helhet är ett  
tidsdokument där instrumentalspel reduceras till spel på klang- och rytminstrument i 

Orff-pedagogikens anda som ackompanjemang till sång, att hjälpmedel som föreslås 
bland andra är flannelograf och att det för högstadiets del ingår att kunna 
kyrkotonarterna, andas texten en lust att lära barn musik och framför allt en kunskap 
och en omsorg om barnrösten och alla barns rätt att få utveckla den. Med samma 
helikopterperspektiv framstår Lgr 80 som det dokument där sång i målformuleringarna 

för musik reducerats till att vårda röst och tal.  Utöver detta finns bara en hänvisning till 
sång i den allmänna delen under Riktlinjer för de fria aktiviteterna under skoldagen för 
lågstadiet där fri och skapande verksamhet som bl.a. sång ska stimulera fantasi och 
känsla. Lpo 94 säger under rubriken Mål att sträva emot att eleven ska utveckla 
kunskaper i sång. I Lgr 11 är syftet med undervisningen i musik att utveckla kunskap att 

använda sin röst i olika musikaliska sammanhang och att ge eleverna möjlighet att 
utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela. Eleverna ska också ges 
förutsättningar att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer. Sången har 
fått ett större utrymme i Lgr 11 än den hade i Lpo 94 men det går inte att jämföra med 
sångens ställning i Lgr 69. 

Huvudmoment och centrala begrepp
Aktiviteter och metoder
Av sammanställningen i Bilaga 2 framgår att de aktiviteter som anger sång har skiftat i 
omfattning i de olika läroplanerna. Sång är ett av fem huvudmoment i Lgr 62. Sång, 

spel och lyssnande är de aktiviteter som musikämnet ska innehålla. Skapande och 
rörelse finns också men bara på lågstadiet. I Lgr 62 är det sätt på vilket repertoaren ska 
läras in av stor betydelse. Här finns tydliga paralleller till den metodik som användes i 
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skolradioprogrammen på 50-talet.59 Tonbildning, textning och hållning är viktiga 

ingredienser i metodiken. Sången förväntas också utveckla förmågor i andra ämnen: 
”Olika vokalers klang samt tonande och tonlösa ljud förtydligas och åtskiljs bäst vid 
sång”. 60

     I Lgr 69 har sång och spel sammanförts till ett huvudmoment och röstvård är ett 
självständigt huvudmoment. För lågstadiet ges följande anvisning i Supplementet: 

”åstadkomma ett så vitt möjligt gemensamt utgångsläge för barnens musicerande. Det 
är särskilt viktigt, att elever med små eller outvecklade musikaliska förutsättningar får 
individuell hjälp (---) att medverka till en musikalisk prestation”.61 I Lgr 69 finns alltså 
både ett individ- och ett grupperspektiv. Sång och spel är grundläggande aktiviteter där 
stort utrymme i Supplementet ägnas åt tonbildning, ett begrepp som inte återkommer i 

senare läroplaner. Metoderna som anvisas på mellanstadiet är de samma men lärarna 
uppmanas också att ”i större utsträckning använda sig av grupparbeten, gärna inom 
ramen för intresseområden kring ett visst bestämt tema”. Nya sånger ska läras in dels 
genom att läraren förebildar men man bör ”successivt vänja barnen vid att söka stöd i 
notskriften”.62

     I Lgr 80 finns inte längre sång med som ett huvudmoment. I Lgr 62, 69 och 80 är 
innehållet i undervisningen tydligt anvisat om än i olika omfattning där Lgr 69 med sitt 
supplement är den mest omfattande medan innehållet i Lgr 80 har krympt ner till en och 
en halv sida text. Den aktivitet som nämns i Lgr 80 är att sjunga sånger och visor. 
Musikundervisningen ska ha en sådan utformning att eleverna ges möjlighet att delta 

aktivt.
     Musicerande, musiklyssnande, musikkunnande och musikskapande är centrala 
begrepp i Lpo 94. Begreppen säger i allmänna ordalag vad ämnets aktiviteter bör 
omfatta. ”Kunskaper i musik kan konkret innebära att man kan spela ett instrument, 
sjunga eller dansa, men kunskaper kan också vara att tolka och förstå musikens 

innehåll”.63 Metoder finns inte längre föreslagna, endast mål att uppnå och mål att 
sträva mot. Kp 00 säger att ämnet kärna är vokalt och instrumentalt musicerande vilket 
ska tillämpas i musicerande och skapande.  Röstträning och vokalt musicerande är 
centralt i musikämnet. I Lgr 11 har huvudmomenten i det centrala innehållet tre 
rubriker: Musicerande och musikskapande, Musikens verktyg och Musikens 
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sammanhang och funktioner och sång ingår som en aktivitet under alla moment i det 

centrala innehållet. När det gäller huvudmomenten är det intressant att notera att sång 
ingår som aktivitet för alla stadier i Lgr 11 både i musicerande och skapande. Under 
huvudmomentet Musikens verktyg finns ytterligare ett nytt begrepp, vokalt uttryck. 
Enligt Lgr 11 är sång ett bland flera vokala uttryck som t ex jojk och rapp. I 
kommentarer till kursplaner i musik Lgr 11 står det: 

  När man musicerar används rösten på många andra sätt än i klingande sång. Därför 
står det ibland vokala uttryck i kursplanen då gränsen för vad som kan 
kategoriseras som sång är svårdragen, till exempel när det handlar om rap, jojk, 
”spoken words” eller ”growling”. I kursplanens långsiktiga mål och i 
kunskapskraven används emellertid enbart uttrycken sång och sjunga. Det valet är 
gjort för att kunskapskraven inte ska bli för textmässigt omfattande. Sjunga och 
sång ska då förstås som att de även innefattar olika vokala uttryck.64 

Begreppet sång förtydligas här i Lgr 11 som ett vidare begrepp än så som det beskrivs i 
tidigare läroplaner och i olika uppslagsverk. 

Röstvård
Röstvård och artikulation anges under aktiviteten sång i Lgr 62 för alla stadier. På 
högstadiet ska särskild hänsyn tas till målbrottet. Röstvård är ett eget huvudmoment i 

Lgr 69 där man bl a kan läsa följande:

 Under hela skoltiden bör elevernas röster kontinuerligt vårdas och utvecklas. Ett 

grundvillkor för ett mjukt och avspänt sångsätt är att läraren kan skapa trivsel och positiv 
arbetsmiljö. Där eleverna med glädje går till undervisningen, finns de bästa förutsättningar 
för framgång i röstvårdsarbetet. (---) Lärarens eget sätt att tala och sjunga påverkar klassens 
klang.65 

I Supplement till Lgr 69 finns många instruktioner om hur sångundervisning ska 
bedrivas. Vikten av att röstvård anpassas individuellt för att alla elever ska få att 
utvecklas från sin nivå så långt det är möjligt uttrycks i inledningen. Detta bedöms 
genom ett diagnostiskt sång- och gehörsprov. Olika typer av nivågruppering förelås 
både vid sång och spel. Viktiga moment i röstträningen har flera underrubriker. 

Gehörssvaga barn och målbrottet har egna rubriker. Här finns metodiska anvisningar för 
hur läraren kan hantera olika typer röstproblem. Vid särskilt svåra fall rekommenderas 
läkarbesök. Om målbrott sägs bl a att ”Snarare är sången ett medel att positivt påverka 
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mutationsröstens utveckling” vilket är intressant om man jämför med vad som sägs i 

Supplementet: ”I samband med pubertet och målbrott kan ungdomar också bli mindre 
intresserade av att delta aktivt i sång”.66  Målet är ändå att ”alla barn ska föras vidare 
utifrån den nivå där de befinner sig” och det ställer krav på att repertoaren ska vara både 
intressant och tilltalande för eleverna.67 Jag tolkar läroplanen så att röstvård i stora delar 
är en vård av framför allt sångrösten.

       Röstvård och sång är de begrepp som funnits med genom alla läroplaner. Det 
framgår inte av läroplanstexter eller kommentarer till Lpo 94 och Kp 00 vilket innehåll 
som finns i begreppen. Vikten av att vårda rösten, både sång- och talrösten betonas mest 
i de första Lgr 62 och Lgr 69 och röstvård finns kvar ända in i Lgr 11. Däremot är det 
inte lika självklart vad sång och röstvård är i Lgr 11. 

  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, 
musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika 
musikaliska former och sammanhang.68 

Röst och hörselvård återkommer under huvudmomentet Musikens verktyg både i år 4-6 
och i år 7-9. I kommentarmaterialet till Lgr 11 förtydligas begreppet: Rösten behandlas i 
kursplanen som likställd med ett musikinstrument – ett instrument som ska utforskas, 
utvecklas och värderas. (---) För att utveckla en medvetenhet om hur man kan undvika 

skador på röst och stämband lyfter kursplanen under årskurserna 4–6 fram röstvård (och 
hörselvård).69 Det uppfattar jag som ett tydligt exempel på att läroplansförfattarna tagit 
intryck av resultaten i NU 03 som visar att det nästan aldrig förekommer övningar i tal- 
och röstvård .70 Röstvård i Lgr 11 är inte entydigt något som har med sångrösten att 
göra.  

Sångförmåga
Förmåga och sångförmåga är begrepp som återfinns i Lgr 62 och 69 och begreppet 
återkommer i Kp 00 och i Lgr 11. Under rubriken estetiska ämnen i Lgr 62 kan man läsa 
följande: ”Det kan sägas, att färdigheten i musik och teckning i stor utsträckning beror 
inte blott på övning utan i stor utsträckning även på medfödd begåvning”. Sedan 
betonas vikten av att undervisningen anpassas efter barnen förmåga: ”Det bör också 
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framhållas, att man numera vet, att de flesta barn, som får börja nog tidigt, har glädje av 

att musicera eller utföra annat konstnärligt arbete. Viktigt är emellertid att man inte 
ställer sådana krav, att inte alla kan vara med”.71  Utgångspunkten är alltså att barn har 
olika förmåga i musik men att alla kan utvecklas från sin nivå. För att undervisningen 
ska ge goda resultat, säger Lgr 69, gäller att läraren bildar sig en uppfattning om varje 
elevs sångförmåga och utvecklingsmöjligheter. Begreppen röstmaterial och 

sångförmåga definieras:

 Röstmaterial kan man definiera som de förutsättningar i fråga om röstomfång och 
röstvolym som barnet har. Sångförmågan är det sätt på vilket barnet handskas med 
röstmaterialet .72

 
 I kommentarer till kommentarmaterialet till Kp 00 finns ett intressant citat om röst och 
sångförmåga:

 Den egna rösten är viktig i barn- och ungdomsåren. En positiv attityd till den egna rösten 
har stor social betydelse och röstträning och vokalt musicerande är centralt i musikämnet. 
Sångförmågan och tilliten till den egna rösten och dess utvecklingsmöjligheter finns både 
som mål att sträva mot och som mål att uppnå.73 

vilket förklarar formuleringen i strävansmålen för år 9: ”utvecklar tillit till den egna 
sångförmågan och blir medveten om dess utvecklingsmöjligheter och sociala 

betydelse”. Begreppet förmåga i samband med sång finns, som tidigare nämnt, under 
syftesrubriken i Lgr 11: ”att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga”. Att sång finns 
med under syftesrubriken i Lgr 11 ger sången en mer framträdande roll här än i Lpo 94. 
Sången har fått stå tillbaka till förmån för instrumentalspel visar NU03.74  Jag finner här 
ännu ett ännu ett exempel på att NU03 verkligen satt avtryck i den nya läroplanen. 

Gamla och nya begrepp
En sammanfattning av centrala begrepp i samband med sång är att röstvård är det enda 
begrepp som funnits med i alla läroplaner, den gemensamma sången är ett begrepp som 
återkommit i Lgr 11 och då i form av ett kunskapskrav och ett nytt begrepp introduceras 
i Lgr 11, vokalt uttryck. Nielsen diskuterar uttrycket vokalaktivitet som fanns med i 
läroplansförslaget för grundskolan i Danmark 1983 och där har jag hittat begreppet 
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vokale selvudtryck som i Nielsens tolkning är att med röstens uttryck ge uttryck för sig 

själv och sitt inre liv. Både psykiskt och fysiskt betingade faktorer samspelar i varje 
vokalt uttryck och särskilt i sång eftersom sång fokuserar på det vokala uttrycket i sig. 
Nielsen menar att det är möjligt att meddela sig med hjälp av rösten i tal även om man 
är hes men om rösten inte fungerar kan man inte ge sångligt uttryck för särskilt mycket 
eftersom det som ”sägs” går utöver den rent textliga innehållet.75  

Kunskaper
Innehållsdelen i läroplanerna försvinner i och med Lpo 94 och övergången från 
regelstyrning till målstyrning.  Mål att uppnå uttrycker vad eleven minst skall ha 
uppnått när hon lämnar skolan.  I slutet av år fem ska eleven kunna delta i unison sång 
och enkel flerstämmig sång, i år nio ska eleven kunna delta aktivt i sång. Vari skillnaden 
mellan att delta och att delta aktivt består framgår inte. Uttrycket ”delta aktivt” fanns ju 

redan i Lgr 69 alltså måste det förutsätta att man kan delta i sång utan att vara aktiv. 
Frågan är hur man gör då? I Kp 00 har målen förändrats något. Nu ska eleverna kunna 
delta i unison sång i slutet av år fem och i slutet av år nio kunna använda sin röst i 
unison och flerstämmig sång.  
    I Lgr 11 är innehållet återigen preciserat men det finns bara en hänvisning till 

flerstämmig sång i Centralt innehåll under rubriken Musikens verktyg i år 7-9, ”hur 
rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer”.76 Mål att sträva emot 
och mål att uppnå finns inte längre kvar i Lgr 11 där det istället heter kunskapskrav och 
de ”grundar sig på förmågorna som beskrivs i de långsiktiga målen samt på det centrala 
innehållet”.77 I Skolverkets förslag till kunskapskrav fanns begreppen unison och 

flerstämmig sång med, där flerstämmig sång var ett kunskapskrav från och med betyg C 
i år 9 men i den slutgiltiga versionen är det endast den gemensamma sången i 
förhållande till tonhöjd och rytm som ska bedömas. Den gemensamma sångens nämns 
under Allmänna synpunkter musik i Lgr 69: 

 Undervisningen bör därför i första hand inriktas på att genom hela skoltiden hålla 
lusten att sjunga levande. En förutsättning härför är, att den gemensamma sången 
bygger på en repertoar, som för eleverna ter sig meningsfull och aktuell. 

och återkommer alltså i Lgr 11 som ett kunskapskrav men den flerstämmiga sången 
finns inte med som ett kunskapskrav, däremot som ett centralt innehåll. Kunskapskraven 
skrevs om efter att de varit ute på remiss hos musiklärare vilket tyder på att Skolverkets 
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förslag till kunskapskrav var för högt ställda i förhållande till praxis på skolorna. Det 

centrala innehållet ger ett utrymme för den enskilda läraren att tillsammans med 
eleverna att välja metod eller väg till målet. Kvaliteten på målet preciseras i 
kunskapskraven med begreppen säkerhet, timing och flyt.78 Liksom i tidigare läroplaner 
är det upp till läraren att bedöma vilken kvalitet som ligger i varje begrepp och det är i 
sin tur beroende av lärarens musikaliska bakgrund och erfarenhet. 

Ramar och brytpunkter
Popvågen som dränkte Metoden
Jag har tidigare berört skillnaderna i texternas omfattning och betoning av olika 

perspektiv där Lgr 69 framstår som mest omfattande av alla läroplanstexter som 
producerats i den svenska grundskolan. I Lgr 69 är vägen till kunskap Metoden. Både 
kunskapen som ska nås dvs målet och metoden beskrivs i detalj, alla ska gå samma väg 
och nå samma mål. Målet är att stärka musikintresset och fördjupa musikförståelsen. 
Samtidigt betonas i läroplanstexten vikten av att hålla lusten att sjunga levande.79 

Tilltron till barnets och lärarens förmåga att via Metoden nå Målet är tydlig. 
Samhällsklimatet i början av 60-talet präglades fortfarande av en framstegsoptimism 
och strukturomvandling av samhället. Tillgången till ny teknik gjorde att det nu blev 
möjligt att göra musikalisk karriär inom pop och rockmusikens genrer utan att kunna 
noter. Pop- och rockmusikens expansion på 60- och 70-talet var den flodvåg som 

dränkte Målet att alla barns skulle få tillgång till konstmusikens arena med den ”goda” 
musiken. Intresset för att nå målet fanns inte längre hos eleverna. Texterna i Lgr 69 
förmedlar en klar och tydlig uppfattning om vad sång är, hur man ska lära barn att 
sjunga på ett korrekt sätt och vad syftet är med sångundervisningen i musikämnet. 
Repertoaren breddas till att omfatta sånger från olika delar av världen och vikten av att 

eleverna upplever den som meningsfull betonas. Breddningen av repertoaren står dock 
inte i proportion till vad som hände i musiklivet utanför skolan. Sångens funktion i 
samhället förändrades radikalt från 60-talet och framåt. Enligt Larsson hade den tidigare 
haft en samlande och gemenskapsstärkande funktion i folkrörelser, kyrkor, på 
folkhögskolor och i skolorna80. Sången var också ett medel att nå ut med ett budskap 

och förmedla moraliska värden som skulle forma den enskilda individen i positiv 
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riktning. Det fanns en arena för sång i samhället - att kunna sjunga var en tillgång för 

den enskilda individen och för den grupp som man ingick i. Sång var en kollektiv 
handling. Under 60- och 70-talet odlades väl dessa färdigheter främst i de olika 
proteströrelser som växte med rötter framför allt i USA med medborgarättsrörelsen och 
motståndet mot Vietnamkriget för att sedan leva kvar som en museal företeelse i allsång 
på Skansen och inom vissa religiösa samfund. Sång är inte längre en kollektiv handling 

av samma omfattning som då grundskolan infördes i början av 60-talet.

Innehållet
En jämförelse av innehållet i musikundervisningen så som det beskrivs i Lgr 62 och Lgr 
11 visar att det är fler moment som ska få plats inom ramen för ämnet. Musiklärare 
måste idag behärska både fler instrument, mer teknik och fler genrer jämfört med en 
musiklärare på 60-talet och de måste också kunna välja mellan olika metoder och hinna 
med att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till målen.  Innehållet är återigen 

preciserat i Lgr 11 men, som tidigare nämnts, beskrivet i allmänna ordalag med ett par 
intressanta undantag när det gäller sång: 

  Musikens sammanhang och funktioner
  I årskurs 1-3
  Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland 

nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och 
nordisk barnvisetradition.

  Musikens verktyg
  I årskurs 4-6
  Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel 

uppvärmningsövningar. 
  Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Läroplanen säger att nationalsången, de vanligaste psalmerna, svensk och nordisk 
barnvisetradition är musik som knyter an till elevernas vardagliga och högtidliga 
sammanhang. De är inte exempel på olika musik vilket innebär att det åläggs lärarna att 
gå igenom repertoaren i sin undervisning. Skrivningen om jojk och rapp finns förklarad 

i kommentardelen men inte obligatoriet att sjunga psalmer och nationalsång.

Tiden 
Tiden är en betydelsefull ramfaktor för innehållet i musikundervisningen. Timplanen 

fanns till och med Lgr 80 med i läroplansdokumentet. I Lgr 62 och 69 var 
veckotimmarna i respektive årskurs bestämda till ett visst antal. Med Lgr 80 infördes 
stadieveckotimmar och från och med Lpo 94 garanteras eleven ett visst antal timmar per 
ämne under grundskoletiden år 1-9. Musik var ett valbart ämne på högstadiet under Lgr 
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62 och 69. I Lgr 62 fick eleverna välja mellan slöjd eller musik och i Lgr 69 mellan två 

av tre ämnen; teckning, slöjd eller musik. Det betydde att musik inte var ett ämne som 
var obligatoriskt för alla elever och att de elever som fick musikundervisning hade valt 
att delta.81 Halvklassundervisning på högstadiet som infördes med Lgr 80 hade större 
betydelse och genomslagskraft för innehållet i undervisningen än någon kursplan enligt 
NU 03.82 Från och med Lgr 80 får alla elever musik på högstadiet undervisning i musik 

och undervisningen ska bedrivas i grupper om högst 15 elever i årskurs 7 och 9 vilket 
var nytt. I de lägre årskurserna fördelades timmarna i år 1, 2 och 6 med en veckotimme 
och i år 3-5 med 2 veckotimmar. Möjligheten till helklassundervisning som återinfördes 
1991 i kombination med decentralisering och krympande ekonomi har fått 
återverkningar på innehållet i musikundervisningen.83 Efter 1994 fördelas tiden för 

musikämnet ut över nio årskurser och kan därför variera mellan skolor men den totala 
mängden tid har inte ökat för ämnet. I genomsnitt 230 timmar garanterad 
undervisningstid under nio år betyder i praktiken en genomsnittlig undervisningstid på 
42 minuter per vecka då allt arbete med eleverna ska hinnas med inklusive 
konkretisering av mål och metod samt utvärdering.  Undervisningstiden för musikämnet 

har alltså inte ökat i grundskolan. En jämförelse mellan timplanerna i Lgr 69 och Lpo 
94 visar att musikämnet i grundskolan fick i genomsnitt 62 minuter i veckan på 60-talet 
medan ämnet från och med Lpo 94 tilldelas i genomsnitt 42 minuter per vecka under nio 

år. Det innebär en minskning med 20 minuter per vecka i varje årskurs. Däremot har de 

olika momenten som ska få plats i undervisningen ökat. Den tekniska utvecklingen både 
när det gäller instrument och digital teknik är också en tidsfaktor som påverkar 
undervisningen. Sett till musikämnets tilldelning av tid enligt Skolverkets siffror som 
ligger till grund för kursplanerna är musik och bild det ämne i grundskolan som har 

minst tid med undantag av hem- och konsumentkunskap.84 Sammanfattningsvis kan 
sägas att det inom musikämnet finns många delar som på olika sätt konkurrerar om 
tidsutrymmet i undervisningen. Det är läraren som tillsammans med eleverna ska 
prioritera mellan momenten och disponera tiden för att nå målen. 

Skolans styrning
I ett längre historiskt perspektiv framstår folkskolans införande 1842 och grundskolans 

införande 1962 som portalhändelser i svensk skolhistoria. Inom dessa döljer sig många 
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avgörande brytpunkter. I grundskolan skulle flera mycket olika utbildningstraditioner 

rymmas inom samma organisation och lärarna skulle med dessa olika utgångspunkter 
uppfylla läroplanens mål. Den största brytpunkten i grundskolans historia anses ändå av 
många vara när styrning och huvudmannaskap 1991 förs över från staten till 
kommunerna och samtidigt som det sker en övergång från regelstyrning till målstyrning 
av skolans verksamhet. Beslut i frågan togs i riksdagen i december 1989 och innebar att 

den statliga regleringen av lärarnas tjänster upphörde från januari 1991. Staten skulle 
ange mål och inriktning, kommunerna genomföra verksamheten och staten kontrollera 
genom utvärdering att skolan gav en likvärdig utbildning trots olika lokala lösningar. 
Under 1990-talet togs en rad beslut i skolfrågor för att decentralisera verksamheten och 
öka målstyrningen. Lpo 94 blev det styrdokument som tydligt visade på en ändrad 

inriktning. Arbetet i skolan skulle inriktas mot måluppfyllelse med individen i centrum 
och läraren som vägvisare. Läraren blev, tillsammans med eleverna, ansvarig för 
innehållet i undervisningen. 

Sång - ett vokalt uttryck
I Lgr 62 och Lgr 69 är sång huvudaktiviteten i musikämnet. Läroplanerna ger tydliga 
riktlinjer om vad sång är och hur läraren ska sjunga med eleverna. Sång är också en 
aktivitet som man gör och utvecklar tillsammans i grupp.  I Lgr 11 finns sång med 

under syftesrubriken vilket är en statushöjning för sången i musikämnet jämfört med 
läroplanerna från Lgr 80 och framåt. Begreppet sång i Lgr 11 innefattar många olika 
vokala uttryck och är betydligt bredare och mer innehållsrikt än 60-talets sångbegrepp.  
Däremot är sång är inte en kollektiv handling av samma omfattning som då grundskolan 
infördes. Röstvård är det enda begrepp i samband med sång som återkommer i 

läroplanerna men med en förändring av innehållet från att vara en vård sångrösten till 
att bli en vård av röst och stämband för att undvika skador. Sång är inte längre en 
huvudaktivitet i musikämnet. Många fler moment ska idag få plats inom ramen för 
undervisningstiden som har minskat jämfört med tiden som angavs i timplanen vid 
grundskolans start. En konsekvens av att målstyrning infördes i grundskolan med Lpo 

94 som bl.a. visat sig i Nu03 är att lärarens kompetens blivit en viktig ramfaktor för 
elevernas måluppfyllelse i musik.85 
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Två erfarna lärares upplevelser av läroplansutveckling
Intervjupersonerna Alvar och Beata arbetade delvis under samma tid och under samma 

läroplaner, Lgr 80 och Lpo 94 men deras bakgrund, beskrivningar och förhållningssätt 
skiljer sig åt. De har undervisat på samma skola i musikklasser och i klasser utan 
musikinriktning. 
    Alvar tog folkskollärareexamen 1954 och kompletterade med lägre organist- och 
kantorsexamen 1956. Han arbetade som musikkonsulent, inom skolradion och sedan 

som musiklärare fram till 1999 då han gick i pension. Som musikkonsulent ordnade han 
bl. a. kurser i musik för lärare på låg- och mellanstadium och såg till att musiksalar blev 
byggda och utrustade. Han var också med om att starta musikklasser med 
sånginriktining. 
    Beata tog musiklärarexamen 1983 och har arbetat som musiklärare, mestadels på 

högstadiet, sedan dess. På 80-talet arbetade hon även som blockflöjtspedagog i 
musikskolan. Hennes huvudinstrument är blockflöjt, piano och orgel.

Förändringar    
Den största förändring Alvar har varit med om under sitt yrkesliv var när sångämnet i 
folkskolan bytte namn till musik och det kom att innefattade mer än att bara sjunga 
stamsånger. Han beskriver hur svårt det var för många folkskollärare som till nöds 
kunde spela morgonpsalmen tvåstämmigt. För Alvar var det revolutionerande och nya 

att instrumentalspelet blev en del av musikämnet.
   Den största förändring Beata har varit med under sin tjänstgöringstid var när man 
skulle börja skriva lokala kursplaner och individuella omdömen: 

  Allt administrativt runtomkring alltså det här med utvecklingsplaner och... undervisningen 

har kommit i andra hand nu på grund utav allt, ja det här administrativa, IUP och Dexter 
och......

    Alvar och Beata uppfattar förändring i sångämnet på två olika sätt. Alvar ser tillbaka 

och poängterar vikten av instrumentalspelet. Han nämner ingenting om det förändrade 
kunskapsuppdraget i Lpo 94 och den ökade individualiseringen. Däremot lyfter han 
fram sångtesten som en möjlighet till individualisering. Musiklärarna hade, enligt Lgr 
69 som gällde fram till 1980, rätt att genomföra sångtest med alla elever och det 
använde sig Alvar av även om han inte vill kalla det sångtest utan sångutbildning eller 

röstutbildning. För Beata är just individualiseringen den största förändringen som hon 
menar också har påverkat sången i musikämnet. Hon vill utgå ifrån gruppen men tycker 
att den möjligheten nu är starkt begränsad därför att eleverna i första hand måste nå upp 
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till sina individuella mål. Varken Alvar eller Beata nämner gruppstorleken som ett 

hinder eller en möjlighet. 

Sången i musikämnet
Alvar beskriver 70-talet som en tid ”då man hade musik som ett tillvalsämne, då var det 
ju en underbar tid alltså, med elever som valde att få komma och vara med här och 
sjunga och spela”. På min fråga om han uppfattar att det var en skillnad i motivation 
jämfört med 80-talet svarar han: 

  Ja, det var en stor skillnad. Det var som en grupp med musikklasselever på en 6-8 elever. 
Många av dom har ju blivit yrkesmusiker sen dess. Efteråt alltså. Dom sa att dom valde ju 
musik för att dom ville ha musik.

Sången som självständig aktivitet nämner han först i samband med en kurs i röstvård 
som han hade under 80- och 90-talet. I musikklasser odlades sången och då i form av 
stämsång. Sången kopplades ofta till andra aktiviteter i Alvars undervisning som 
gitarrspel eller dans. Han tycker inte att han har förändrat sitt sätt att arbeta med sång i 
skolan under sitt yrkesliv. Den utbildning och erfarenhet som han har haft med sig har 

präglat hans undervisning.     
    När Beata började arbeta var Lgr 80 den läroplan som formade innehållet i 
undervisningen. För Beata var sången utgångspunkten i undervisningen:

  Om jag börjar på Y-skolan där jag började först då, där utgick jag ju alltid på något sätt 

ifrån sången. Sången var ju liksom, om jag skulle spela någonting så började vi alltid med 
att sjunga så att alla kunde sången och sen la jag till olika instrument. Så sången var liksom 
ramen kring alltihopa.

Beata tycker att sången kom i andra hand i samband med att det skulle skrivas 
individuella omdömen: ”Ja, det skulle preciseras så noga på något sätt, det eleverna 
kunde så själva grupparbetet försvann på något sätt. Det blev så individualiserat så 
gruppen blev mindre viktigt”.

Lärares uppfattning om barns sångförmåga
Alvar tycker inte barns sätt att sjunga har förändrats över tid. Jag uppfattar det som om 
han inte har reflekterat så mycket över hur barnen i skolan sjöng. Det viktiga var att de 

sjöng. Å ena sidan menar Alvar att alla kan barn kan lära sig att sjunga men som svar på 
en fråga om vilka hinder han kunnat se för sången i skolan säger han ”det är ju svårt att 
arbeta med sången i en vanlig klass där många inte har instrumentet egentligen”. 
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   Beata tycker att barn härmar popstjärnors sångsätt i större utsträckning idag och att 

barnens sångsätt därför har förändrats jämfört med hur de sjöng på 80-talet. Hon tycker 
också att det är svårare att motivera elever i klasser utan musikinriktning att sjunga. 
Som orsak till detta anger hon den polarisering hon tycker sig se mellan musikklasser 
och ”vanliga” klasser som finns på skolan där hon arbetar. Beata menar att alla barn kan 
lära sig sjunga, kanske inte vackert men sjunga kan alla göra om man vågar.

     Att Alvar och Beata representerar två olika utbildningstraditioner blir väldigt tydligt i 
deras svar. Alvar har varit med om hela grundskolans uppbyggnad och musikämnets 
breddade innehåll. Den undervisning som han bedrivit har grundat sig på den utbildning 
som han fick på 50-talet och att han inte förändrat så mycket under årens lopp. För 
Alvar var innehållet i ämnet det viktiga. Beata däremot talar mycket om vikten av att 

arbeta med hela gruppen vilket är helt i linje med de värderingar och de riktlinjer som 
gavs på 80-talet och Lgr som arbetsformernas läroplan. På det sättet blir deras svar 
också ett exempel på den tröghet som råder i skolans system där lärare tenderar att hålla 
fast vid det som grundlagts under utbildningen. Det är intressant att de skiljer sig såpass 
mycket åt i sina uppfattningar om förändringen av barns sätt att sjunga. 

Analys
Sång i modern och postmodern belysning
Musikämnet har sina rötter i en förmodern tid då sången helt dominerade den 

musikaliska aktiviteten. Skolan stod i kyrkans tjänst och sången var ett medel för att 
förankra den kristna tron hos eleverna i folkskolan under 1800-talet. I takt med att det 
moderna samhället tar form och frigör sig ifrån kyrkans dominans får också sången ett 
större ”friutrymme”, repertoaren breddas och sångpedagoger börjar intressera sig för 
hur sång ska läras ut på bästa sätt. Sång blir en del i det moderna utvecklingsprojektet 

att ge barn och ungdomar sunda vanor och en moralisk fostran. 
     I Lgr 62 och Lgr 69 är begreppet sång inte ifrågasatt. Det finns fortfarande en 
gemensam, övergripande idé om vad sång är och hur barn ska lära sig sjunga. 
Motiveringen för detta är framför allt demokratisk. Alla barn ska ges förutsättningar att 
tillägna sig musik på högre nivå. Därför är det t e x nödvändigt att alla elever lär sig läsa 

noter.86 Jämförelsen med läsinlärningen där ett visst mått av ”tragglande” är nödvändigt 
för att sedan kunna vara fri att läsa vilken text som helst är utgångspunkten. Den ”goda” 
musik som eleverna förväntas intressera sig för är den västerländska konstmusiken. 
Linberg skriver:”Ingen skulle längre behöva dölja en pinsam musikalisk analfabetism”. 
1960-talets radikala jämlikhetsideal omfattade nu också den musikaliska 
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kompetensen.87 Det är ett typiskt exempel på ett modernistiskt tänkesätt där tron på 

övergripande idéer och utvecklingsoptimism är dominerande. Stålhammar menar att 
musikundervisningen i grundskolan på 60-talet präglades av en estetisk kultursyn där 
musiken var ett objekt utanför individen. För att närma sig musiken behövdes 
grundläggande kunskaper i olika tekniker, framför allt i sång, eftersom musik i 
folkskolan var lika med sångundervisning. Stålhammar menar också att innehållet och 

metoderna både i folkskolan och i läroverken hade sin utgångspunkt i ett gemensamt 
ämnesperspektiv som också omfattades av skolpolitiker, skolideologer och lärare.88 
Musik som ett objekt och en gemensam ämnessyn är också utmärkande modernistiska 
drag enligt Heilig.89  En gemensam ämnessyn bidrar till en gemensam yrkesidentitet och 
den formas under utbildningen.90 Monika Lindgren har undersökt estetiska lärares 

uppfattning om sig själva och hon har funnit att musik- och bildlärares yrkesidentitet 
mer handlar om att vara fria och förebildliga personer än mer eller mindre kompetenta 
yrkesmänniskor.91 Lärarnas uppfattning om sig själva verkar ligga i linje med ett 
formellt bildningsteoretiskt förhållningssätt till kunskapsbegreppet.92  Lindgren visar 
också att ”det finns ingen fastställd identitet för lärarna att luta sig mot. Identiteten läggs 
snarare fast i det kulturella sammanhanget, det vill säga lärarna och skolledarna 
positionerar sig utifrån det specifika samtal de för tillfället deltar i”. Om styrningen av 
eleverna skriver Lindgren:

 Styrningen av elevers personliga utveckling genom estetisk verksamhet legitimeras 
i första hand av idén om omsorgen för barnets hälsa och välbefinnande, en uppgift 
som tidigare varit förbehållen hemmet. Eftersom aktiviteten och elevens frigörelse 
ses som det mest centrala blir det därmed egalt hur objektet i sig framställs, det vill 
säga hur musiken eller bilden gestaltas.93

Det man trodde var möjligt på 50- och 60-talen, att ge alla barn en gemensam 
referensram, är inte längre möjligt idag så som samhället, musikindustrin och tekniken 

har utvecklats. Därför har också begreppet sång förändrats vilket är tydligt i 
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läroplanerna efter 1994 och särskilt framträdande i Lgr 11. Sång är inte längre ett 

entydigt begrepp i läroplanerna Lpo 94, Kp 00 och Lgr 11. Nationalencyklopediens 
definition av sång som ett sätt att använda människorösten för att framställa musik blir 
problematisk om man inte är överens om vad musik är. Var gränsen går för vad som är 
musik. Är alla ljud som människorösten frambringar för att göra musik - musik?  Enligt 
ett postmodernistiskt synsätt måste svaret på den frågan bli ja eftersom varje individ 

konstruerar sin egen kunskap och kommunicerar den både verbalt och musikaliskt.  Vi 
förstår musik utifrån våra kulturella referenser och musik är därför inget universellt 
språk med gemensamma koder. Helig beskriver det på följande sätt: ”det autonoma 
konstverket finns inte i vårt mångkulturella samhälle”.94 Sång är inte längre det 
naturligaste musikaliska uttrycksmedlet utan ett bland många musikaliska uttryck. Idag 

finns det inte en gemensam övergripande idé om vad sång är. Sång är en del i ett 
mångfacetterat vokalt uttryck vilket är helt i linje med ett postmodernt tänkande. 

Diskussion
Genom att följa aktiviteten sång i grundskolans läroplaner har jag försökt visa hur 
perspektivet på begreppet sång har förändrats. Det har skett en tydlig förändring från att 
sång har varit en ren färdighetsträning där syftet var den sångliga nyttoaspekten i olika 

sammanhang till att idag vara ett vokalt uttryck med syfte att på olika sätt individuellt 
uttrycka musik. Avgörande för perspektivförskjutningen kan inte sägas ha varit 
innehållet i läroplanerna. Den är snarare en konsekvens av en rad andra faktorer som 
samhällsförändringar, musik- och kulturlivets numera breda inriktning, undervisningstid 
och gruppstorlekar, lärares utbildning och rådande diskurs på den enskilda skolan om 

syftet med musikämnet samt den förändrade styrningen av skolan. Resultaten i NU03 
och mina intervjuer visar på att trögheten i systemet när det gäller hur läroplanen 
realiseras är stor och därför finns det också olika förhållningssätt till kunskap och urval 
av innehåll parallellt i grundskolans undervisning i musik. 

Tillförlitlighetsfrågor
För att få en heltäckande bild av hur begreppet sång förändrats och påverkat innehållet i 
läroplanerna hade jag behövt studera de förarbeten och de utredningar som har legat till 

grund för läroplanstexterna och de forskningsresultat som utredningarna refererat till. 
För att få en tydligare bild av hur nu verksamma musiklärare uppfattar begreppet sång 
hade jag behövt göra fler intervjuer. NU03 har kompletterat bilden men resultaten där är 
hämtade från slutet 80- och början av 90-talet. Därför kan generaliserbarheten i mina 
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resultat ifrågasättas. Tillförlitligheten i mina intervjuresultat kan ifrågasättas eftersom 

mina intervjuer inte helt belyser mina frågeställningar. Detta beror på att det är första 
gången som jag genomfört kvalitativa forskningsintervjuer och det visade sig vara lika 
svårt som det beskrivs i litteraturen. Med en mer erfaren intervjuare skulle resultatens 
tillförlitlighet ökat. Intervjupersonernas kunskap om min inställning till sång kan också 
ha påverkat resultaten. Min egen uppfattning om vad sång är och hur man ska sjunga 

med barn kan ha färgat det resultat som jag har fått fram i min textanalys även om jag 
har försökt förhålla mig med kritisk distans till mitt eget ämne. Trots vissa brister i 
undersökningen visar ändå min studie med referenser i litteraturen att perspektivet på 
sång förändrats i grundskolans läroplaner och att innehållet i begreppet har vidgats i den 
senaste läroplanen. För att kunna diskutera resultaten mer ingående i en modern och en 

postmodern belysning hade jag behövt fördjupa mina kunskaper om begreppen.

Musikämnets komplexitet  
Läroplanstexterna speglar den rådande diskursens tidsavtryck men för musikämnets 
realisering i klassrummet har inte läroplanstexterna varit styrande. Tvärtom visar flera 
undersökningar att det är lärarens personliga val av stoff som till större del styr 
innehållet och metoder i undervisningen.95 Musikämnets innehåll är idag stort och svagt 
avgränsat vilket betyder, med Lindes uppfattning om hur urval av stoff sker, att den 

skrivna läroplanens inflytande över undervisningen är litet jämfört med lärarens 
personliga urval. Lärare formar undervisningen utifrån olika pedagogiska grundsyner 
och gör urval av stoff utifrån skilda sätt att förhålla sig till kunskap och till om musik 
ska vara medel eller mål i skolan. Detta har i sin tur sin grund i hur lärares yrkesidentitet 
formas. Med Lgr 11 sker en återgång till ett centralt innehåll och kunskapskrav som ska 

mätas och bedömas vilket kan sägas vara ett uttryck för modernitet. Samtidigt bär 
innehållet i begrepp som sång tydliga postmoderna drag vilket gör att läroplanen å ena 
sidan pekar med hela handen på kunskaper och å andra sidan ger stor frihet att tolka 
vilka kunskaperna egentligen är. Som jag ser det kommer detta att få konsekvenser för 
lärares undervisning och bedömning av elevers kunskaper i musik. Utan omfattande 

fortbildning kommer den skrivna läroplanens möjlighet att styra innehållet i 
undervisningen inte att öka. Det är också av avgörande betydelse att stort ansvar för 
blivande lärares formella kompetens och yrkesidentitet tas på lärarutbildningsnivå.96 
Man kan fråga sig om den interna legitimiteten i musikläraryrket förstärks eller 
försvagas med en lärarlegitimation om yrkesgruppen inbördes inte talar samma 
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professionella språk eller har gemensamma bindningar till ideal och begrepp som 

förmedlas via en utbildningsinstitution. 
      I den förmoderna och den moderna skolan var sång och musik centrala aktiviteter i 
skolans vardag. Idag är sång en aktivitet i skolan som förknippas med små barn och de 
som i de flesta fall leds av kvinnor. Med ett mycket fyrkantigt sett att se på musikalisk 
aktivitet är sång förknippat med något feminint medan t. ex. spel på elgitarr är en 

maskulin företeelse. Kan det vara så att kombinationen barn + kvinnor + sång har så 
låg status att de inte är värda en adekvat utbildning? Min uppfattning är att barn har rätt 
till lärare med stor kompetens även i ämnet musik också i lägre stadier. Varför ska barn 
nöja sig med dåliga nybörjarinstrument och bristfällig sång- och musikundervisning 
bara för att de är små och undervisas av kvinnor? Sång är ett av flera musikaliska 

verktyg i Lgr 11. Om de grundläggande kunskaperna om ett verktyg inte finns är det 
svårt att använda det på ett effektivt sätt och att veta vilket resultat som kan nås med just 
detta verktyg. Jag menar att det är oerhört viktigt att alla lärarkategorier som ska 
undervisa i musik får tillgång till grundläggande kunskaper i att använda sin egen 
sångröst och i vilka förutsättningar barnrösten har.97 Sång och rytm är de första 

”verktygen” som vi använder oss av tillsammans med små barn och som barn använder 
tillsammans med andra barn. Om eleverna ska få förutsättningar att nå upp till de 
kunskapskrav som ställs i Lgr 11 måste de få en grund i musikaliska färdigheter så som 
jag tolkar läroplanens intentioner. Lgr 11 aktualiserar därför en rad frågor som 
musiklärare måste förhålla sig till. Vilka är de grundläggande musikaliska 

färdigheterna? Vilken pedagogisk grundsyn präglar den egna undervisningen? På vilket 
sätt legitimeras musikämnet på den lokala skolan och hur kan dialogen om organisation 
och administrativa ramar föras med kollegium och skolledning? 
       Genom att studera förändringen av begreppet sång har jag blivit uppmärksam på 
vilken komplexitet som musikämnet i skolan innehåller på en rad olika plan och vilka 

konsekvenser det får bl.a. i undervisningen på den lokala skolan, för den enskilda 
lärarens arbetssituation och yrkesidentitet, för innehållet i musiklärarutbildningar. 
Utifrån det jag nu vet och kan se skulle jag vidare vilja fördjupa mig i följande frågor. 
Vilket förhållande till kunskapsbegreppet präglar lärarutbildningarna i musik?  Vad 
kommer att utgöra grunden för musiklärares legitimering av yrket när utbildningarna till 

musiklärare skiljer sig åt mer och mer? Om staten tilldelar musikämnet 42 minuter i 
veckan talar det sitt tydliga språk om vilken status ämnet har i skolan. Kanske borde 
debatten om musikämnets plats i skolan föras upp på en högre nivå där hela 
kulturpolitiken inbegrips och vikten av kunskaper i musikens alla dimensioner enligt 
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Nielsen görs tydliga, såväl det konstnärliga, det vetenskapliga som det 

hantverksmässiga.  
      Till sist frågar jag mig vilka de röster är som kommer att höras mest i den 
postmoderna kulturkören? Vilka kommer att lyssna, och vilka kommer att kunna sjunga 
med?
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjumanus 

Syfte
Få kunskap av lärare som varit verksamma under flera läroplaner om de upplever att 
perspektivet på sång har förändrats

Vad vill jag veta
På vilket sätt intervjupersonen har arbetat med sång i skolan
Hur har de olika läroplanernas prioritering av ämnesfokus påverkat lärarens 

undervisning i sång?
Har uppfattningen om vad som är möjligt att lära barn inom sångens område förändrats?
Uppfattar intervjupersonen att barns sätt att sjunga i skolan har förändrats?

Intervjufrågor
Vad skulle du beskriva som den största förändringen du varit med om under din tid som 
lärare?

 Kan du säga något mer om det?
 Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av....?

Kan du berätta något om hur du har arbetat med sång i skolans musikundervisning? 
 Vad har varit positivt?

 Vilka hinder har funnits?

Har du förändrat ditt sätt att arbeta med sång i skolan?
 Vilka orsaker till förändringen kan du se?

I vilken utsträckning har förändringarna i läroplanerna påverkat ditt sätt att undervisa i 
sång?

I vilken grad tror du att dina egna musikaliska preferenser när det gäller genrer och 
sångideal påverkat undervisningen i klassrummet?



Kan alla barn lära sig att sjunga - vad är din uppfattning?

Uppfattar du det som lättare eller svårare att motivera elever att sjunga idag?
Uppfattar du att barn sjunger annorlunda idag om du jämför med då du började arbeta 
som lärare?
 På vilket sätt tycker du att de sjunger de annorlunda?
 Vilka orsaker till förändring kan du se?



Bilaga 2

Kurs
plan

Huvudmoment och 
centrala begrepp

Sång aktivitetsinnehåll

Lgr 62 •SÅNG 
•RÖRELSE endast på 
lågstadiet
•SPEL 
•LYSSNANDE 
•SKAPANDE (endast på 
lågstadiet)

•Hålla intresset för sång levande
•Sjunga och inlära en gemensam repertoar av musikaliskt värdefulla, melodiskt 
och rytmiskt tilltalande visor 
•Tonbildning och röstvård, på högstadiet med särskild hänsyn till målbrottet. 
Anpassning av tonomfång till samtliga barns sångförmåga. Uppmärksamma 
barnens sångställning, andning, tonansats, resonans och artikulation. 
Tonbildning i anknytning till vissjungandet
•Gehörsutbildning och melodiläsning
•Stödundervisning för gehörssvaga
•Utveckla smak och förmåga att bedöma estetiska kvaliteter
•Varje skola bör organisera en egen kör
•Hitta på text och melodi
•Samverkan med andra ämnen genom att använda olika typer av repertoar med 
anknytning till ämne

Lgr 69 •SÅNG OCH SPEL
•RÖSTVÅRD 
•GEHÖRSUTVECKLING
•RÖRELSE(Lågstadiet)
•SKAPANDE
•LYSSNANDE

SÅNG
•Hålla lusten till sång levande
•Instudering av sånger; visor med anknytning till barnens föreställningsvärld, 
koraler och kyrkovisor (L), unisona och flerstämmiga visor av olika karaktär 
och tonalitet, koraler och kyrkovisor (M), Sång och spel i samverkan och som 
skilda aktiviteter (H)
•RÖSTVÅRD
•Detaljerade anvisningar i Supplement.  Särskild hänsyn till gehörssvaga på 
lågstadiet och målbrott på högstadiet. 
•Sång- och gehörsprov från åk 1
•Hållning, andning, tonansats, vokalbildning och artikulation
•Samverkan med andra ämnen genom att använda olika typer av repertoar med 
anknytning till ämne
•SKAPANDE
•Sjungna dialoger (L)
•Skapa egna melodier (M)
•Dikta och tonsätta egna visor , dramatisering musikalisk teater(H)

Lgr 80 •ATT MUSICERA 
TILLSAMMANS
• ATT SKAPA MUSIK
•MUSIKEN I 
SAMHÄLLET OCH 
VÄRLDEN

• träna det melodiska och rytmiska gehöret
• sjunga visor och sånger som anknyter till deras intressen, till olika 

temaområden i skolarbetet och till vuxenvärlden
• sjunga sånger och visor som anknyter till deras vardag och olika 

temaområden såväl svenska och nordiska som sånger och visor från andra 
länder och världsdelar, 

• sjunga sånger från skilda tider och genrer med skiftande innehåll och 
karaktär, även dagsaktuella sånger

• röst- och ljudkompositioner
• sjunga till ackompanjemang på olika melodi-, ackord-, och rytminstrument 

Lpo 94 MUSICERANDE
MUSIKLYSSNANDE 
MUSIKKUNNANDE
MUSIKSKAPANDE

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall
•kunna delta i unison sång och enkel flerstämmig sång, ha elementära 
kunskaper i spel på något instrument, ha grundläggande förmåga att kombinera 
musik och rörelse samt kunna tillämpa dessa kunskaper i gemensamt 
musicerande,
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
•kunna delta aktivt i sång, spel på instrument samt dans och rörelse,

Kp 
2000

Ämnets kärna: vokalt och 
instrumentalt musicerande

Tillämpas i:
•MUSICERANDE
•SKAPANDE

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall 
•kunna delta i unison sång och enkla former av melodi-, rytm- och ackordspel 
samt föra samtal kring musicerandet, individuellt och tillsammans med andra 
kunna skapa musik i elementära former,
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall 
•kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång



Kurs
plan

Huvudmoment och 
centrala begrepp

Sång aktivitetsinnehåll

Lgr 11 •MUSICERANDE OCH 
MUSIKSKAPANDE
•MUSIKENS VERKTYG
•MUSIKENS 
SAMMANHANG OCH 
FUNKTIONER 

Centralt innehåll
Musicerande och musikskapande 
I årskurs 1–3
•Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt 
ensemblespel.
•Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
I årskurs 4-6
•Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
•Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
•Musikframföranden
I årskurs 7-9
•Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska 
musikaliska uttryck.
•Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodi- 
slingor med röst och instrument.
•Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar. 
•Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
Musikens verktyg
I årskurs 1–3
•Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
I årskurs 4-6
Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel 
uppvärmningsövningar. 
•Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
I årskurs 7-9
Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan 
bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
•Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
Musikens sammanhang och funktioner
I årskurs 1-3
•Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, 
däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i 
svensk och nordisk barnvisetradition.


