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Sammanfattning 
Uppsatsen ger en överblick över musikutbildningar på gymnasiet, för att sedan 
jämföra några musikgymnasier med inriktning klassisk musik/orkesterinstrument. 
Musikutbildning finns framför allt inom det estetiska programmet – ett av 
gymnasieskolans 17 nationella program. Även inom så skilda program som 
industri- och el-programmen finns musikutbildning. Det finns fem gymnasieskolor 
som är högskoleförberedande och riktar sig till elever som vill satsa på en 
musikerkarriär, exempelvis som orkestermusiker: Lilla Akademien, Södra Latin, 
Nordiska musikgymnasiet och Musikkonservatoriet Falun samt 
Orkestermusikerprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg. Den sist 
nämnda utbildningen har pågått alltför kort tid för att en jämförelse ska vara 
fruktbar. En jämförelse av de fyra förstnämnda visar att skolorna liknar varandra 
på många sätt, till exempel intagningsprov, vilka instrument man kan studera och 
hur mycket undervisningstid eleven får på sitt instrument. Det som framför allt 
skiljer skolorna åt är antalet elever samt antalet lärare med pedagogisk examen. En 
analys av Skolverkets rapporter och skolornas kvalitetsredovisningar visar att 
utbildningarna håller hög nivå och en hög andel av dem som söker vidare till högre 
utbildning kommer in. 
 
Inledning 
Hösten 2007 och våren 2008 gjorde jag, inom ramen för pedagogutbildningen på 
KMH, studiebesök på tre skolor i Stockholm. Den första var Lilla Akademien som 
erbjuder musikklasser från sexårsverksamhet till och med gymnasiet. Den andra 
var Nordiska Musikgymnasiet och den tredje Södra Latins gymnasium, där jag 
även fick prova på att undervisa. Intresset väcktes hos mig att göra en grundligare 
undersökning av några musikgymnasier. Eftersom jag själv jobbar i en 
professionell symfoniorkester och är utbildad på Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm tyckte jag att det skulle vara spännande att se hur den 
musikhögskoleförberedande utbildningen ser ut på de gymnasieskolor som har 
orkestermusikerprofil eller liknande. I den här uppsatsen undersöker jag 
musikutbildningen i gymnasieskolan ur olika perspektiv. 
 
Tidigare forskning 
Forskningen kring musikgymnasier är inte så omfattande men jag har funnit några 
uppsatser och en avhandling som rör det estetiska programmet. Fredrika Johansson 
och Lisbeth Öberg har i en C-uppsats skrivit om elevers musikaliska skapande på 
estetiska programmet, inriktning musik. De har genom intervjuer av elever försökt 
se vad det finns för hinder och möjligheter för musikaliskt skapande, och vilka 
faktorer som är avgörande för elevens upplevelse av skapandet. 1 En annan uppsats 
som rör det estetiska programmet är en Y-uppsats från Malmö 
högskola/lärarutbildningen där författaren Olivia Longo har skrivit om klassisk 
musik i ämnet kulturhistoria på det estetiska programmet. Den handlar om 
ungdomars konsumtion av klassisk musik vilken visar låga siffror. Olivia Longo 
menar att klassisk musik har en påtaglig effekt på ungdomarna och stimulerar 
deras kreativitet. Undervisningen i klassisk musik måste sättas i ett större 
sammanhang för att väcka ungdomars intresse och inte bara bli ”finkultur”.2 

                                                
1 Johansson & Öberg (2007) Musikaliskt skapande på gymnasiet: en studie av elevers syn på undervisning och 
lärande 
2 Longo (2007) Klassiska toner i unga öron – Klassisk musik i ämnet Kulturhistoria på estetiska programmet. 
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Vidare har Maria Karlsson skrivit en avhandling om musikelever på gymnasiets 
estetiska program. I den studerar hon elevernas bakgrund, studiegång och 
motivation.3När det gäller musikklasser inom grundskolan finns även där en del 
dokumentation. Yvonne Palm Lebel har i sitt examensarbete ”Musikklasser i 
Sverige – Organisation och musikaliskt innehåll” via en enkätundersökning, 
kartlagt och beskrivit musikklassers verksamhet inom den svenska grundskolan.4 
Ett annat exempel på forskning inom området är ett examensarbete av Elisabeth 
Lutteman (2006) där hon bland annat intervjuat sex lärare från två musikklasser i 
Stockholms län. Hon har riktat in sig på hur lärarna tänker kring den pedagogiska 
verksamheten i musikklasserna, deras syn på musikalisk kunskap och musikalitet 
samt hur detta synsätt avspeglar sig i deras undervisning.5 
 
Syfte 
Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt 
• Att ge en överblick över musikutbildningen i gymnasieskolan som den ser ut 

idag. 
• Att jämföra några gymnasieskolor med högskoleförberedande utbildning 

inriktad på orkesterinstrument. 
 
Frågeställningar 
• Var i gymnasieskolan finns utbildning med musikinriktning? 

o Hur är det estetiska programmet i gymnasieskolan utformat med 
särskilt fokus på musikutbildningen? 

o Inom vilka program i övrigt finns musikinriktning? 
• Vid vilka skolor finns högskoleförberedande musikutbildning inriktad på 

orkesterinstrument? 
• Hur skiljer sig respektive liknar de senare utbildningarna varandra med 

avseende på exempelvis antal elever, intagningsprov, lärarnas kompetens, vilka 
instrument man kan studera och hur mycket undervisningstid eleven får på sitt 
instrument. 

 
Material och metod 
Den tidigare forskningen om gymnasieskolans musikutbildning är inte särskilt 
omfattande. För att ge den överblick uppsatsen syftar till har jag främst använt 
statistik och annan information från Skolverket. Detta material har även använts 
för att svara på frågan hur det estetiska programmets musikinriktning är utformad. 
När det gäller dokumentation om gymnasieskolor med högskoleförberedande 
utbildning inriktad på orkesterinstrument har jag använt material från Skolverket, 
huvudsakligen rapporter från de skolinspektioner som verket regelbundet 
genomför, kvalitetsredovisningar från skolorna, samt skolornas hemsidor. 
Kompletterande information har jag fått genom att ställa frågor till företrädare för 
skolorna, dels per e-post, dels per telefon. 
 
Jag har valt att göra en jämförande studie. 

                                                
3 Karlsson (2002) Musikelever på gymnasiets estetiska program; en studie av elevernas bakgrund, studiegång 
och motivation. Malmö Academy of Music 
4 Palm Lebel (2008) Musikklasser i Sverige – Organisation och musikaliskt innehåll.  
5 Lutteman (2006) Musikklass ett pedagogiskt spänningsfält.  
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Disposition 
Uppsatsen består av två delar där den ena består av en överblick över 
musikutbildningen i gymnasieskolan och den andra av en jämförelse mellan 
högskoleförberedande musikutbildningar inriktade på orkesterinstrument. 
Inledningsvis ges en kort bakgrund i form av en beskrivning av 
musikundervisningen i grundskolan. Därefter följer de två huvudavsnitten, båda 
avslutade med en sammanfattande analys. I ett avslutande avsnitt drar jag 
slutsatser av mina undersökningar. 
 
Bakgrund, musikundervisning i grundskolan 
Det finns en tradition med musikklasser i Sverige med Adolf Fredriks 
Musikklasser (AF) som den mest kända. Den startade redan 1939 och förebilden 
var skolor som King´s College i Cambridge och Die Städtisch Singschule i 
Augsburg. På AF har, liksom på de flesta andra skolor med musikklassprofil, 
betoningen legat på körsången. År 1960 startade musikklasser i Norrköping och 
1962 i Västerås.6 
 
Under 60- och 70-talen ifrågasattes musikklassernas verksamhet. Diskussioner 
fördes om snedrekrytering till musikklasserna. Ett förslag var att utlokalisera 
Adolf Fredriks musikklasser till Västertorp söder om Stockholm vilket satte igång 
en lång debatt om AF:s framtid. Många trodde att detta var början på en 
nedläggning av skolan. Så småningom fick skolan vara kvar i innerstaden men 
man stoppade rekryteringen från kranskommunerna på grund av att avgiften de 
betalade till Stockholms kommun inte räckte till. En följd av detta blev att flera 
kommuner runt Stockholm själva ansökte om att starta musikklasser, däribland 
Sollentuna, Nacka, Botkyrka, Täby och Tyresö. Även Uppsala, Linköping och 
Göteborg startade musikklasser under 1980-talet. I och med Lgr80 gavs en större 
frihet för skolor att omfördela timmar och innehåll i undervisningen.7 I början av 
1990-talet startade flera nya skolor med musikklassprofil. Numer finns drygt 70 
grundskolor med musikklassprofilering i Sverige.8 
 
Musikutbildningen i gymnasieskolan, en överblick 
Gymnasieskolan i allmänhet 
Det finns 17 nationella program som alla är treåriga och ger behörighet att studera 
vidare på universitet eller högskola. En fullständig utbildning på ett nationellt 
program omfattar 2500 poäng. 9 Utöver de nationella programmen finns 
individuella program och specialutformade program. De individuella programmen 
riktar sig till elever som inte har godkända betyg från grundskolan i svenska, 
matematik och engelska. Dessa program ska i första hand förbereda eleven inför 
studier på ett nationellt, eller specialutformat program. Specialutformade program 
kombinerar ämnen från olika nationella program och får sin speciella inriktning 
genom karaktärsämnen, till exempel inom musik. Utöver kärnämnen och 
karaktärsämnen ingår också valbara kurser och projektarbete. De olika 

                                                
6 Palm Lebel, Yvonne (2008) Musikklasser i Sverige – Organisation och musikaliskt innehåll. 
7 Lutteman, Elisabeth (2006) Musikklass ett pedagogiskt spänningsfält. 
8 Palm Lebel, Yvonne (2008) Musikklasser i Sverige – Organisation och musikaliskt innehåll. 
9 http://www3.skolverket.se 2009-04-20 
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programmen kan antingen vara studieförberedande, yrkesförberedande eller både 
och.10 
 
De program jag undersökt är alla specialutformade program inom det estetiska 
programmet för elever som vill utveckla sina färdigheter på sitt instrument eller i 
sång. De är alla riksrekryterande. 
 
Estetiska programmet 
I och med läroplanen Lgy 70 startades 1971 ett antal tvååriga musiklinjer på 
försök i Malmö, Göteborg, Stockholm, Karlstad och Härnösand. Dessa linjer blev 
snabbt populära varför antalet skolor med denna möjlighet fick utökas. 1983 
ingick en 2-årig musiklinje som en möjlighet inom gymnasieutbildningen. Dock 
var det få som efter två år på musiklinjen klarade intagningsproven till 
Musikhögskolan. Vid vissa skolor provade man då en ettårig påbyggnadskurs för 
att förbereda eleverna bättre. Detta resulterade till slut i en estetisk utbildning på 
tre år som också innehöll grenar såsom bild, dans och teater.11 
 
Det estetiska programmet finns på ett stort antal skolor i hela Sverige och ger en 
bred allmänbildning inom kultur och estetik. Begreppet estetik används här i en 
vid betydelse – den inbegriper upplevelsen av människans skapande och idéerna 
bakom samt hur detta skapande tar form. I programmålen för estetiska programmet 
står det att syftet är ”…att ge grundläggande kunskaper inom kultur och estetik samt att ge 
möjlighet att allsidigt utveckla förmågan till skapande, inlevelse och uttryck. Programmet syftar 
vidare till att ge eleverna vana vid att möta, uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter 
samt till att förbereda för fortsatta studier och för lärande i arbetslivet inom såväl estetiska som 
andra verksamhetsområden.” 12 
 
Skolans ansvar 
Enligt programmålen skall skolan ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
• ”har kunskap om och erfarenheter av arbete med olika estetiska uttrycksformer och kan 

analysera, tolka och använda estetiska uttryck för kommunikation och påverkan, 
• har kännedom om historia och kulturella förhållanden i Sverige och andra länder samt har 

kännedom om nutida nationella och internationella strömningar och estetiska uttryck, 
• har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör 

yrkesutövningen, 
• kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på det estetiska verksamhetsområdet, 

samhällslivet och vidare studier, 
• kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet, 
• har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur 

arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö, 

• har insikt om hur kretslopptänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning kan 
användas inom de verksamheter som utbildningen berör, 

• har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som gäller för 
området.”13 

 
Hur ska då skolorna förhålla sig till programmålen? Det finns inga givna svar utan 
varje enskild skola har till uppgift att tolka programmålen och försöka komma 

                                                
10 http://www.skolverket.se 2009-04-19 (Gymnasieutbildning) 
11 Karlsson, Maria (2002) Musikelever på gymnasiets estetiska program - en studie av elevernas bakgrund, 
studiegång och motivation. Malmö Academy of Music 
12 http://www.skolverket.se 2009-04-19 (Programmål för Estetiska programmet) 
13 http://www.skolverket.se  2009-04-19 (Programmål för Estetiska programmet) 
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fram till hur man vill att utbildningen ska se ut för att målen ska uppfyllas. För att 
utbildningen i landet ska vara likvärdig anger riksdag, regering och Skolverket 
riktlinjer för arbetet i skolan. Rektor, lärare och elever får sedan reflektera över hur 
man bäst lägger upp arbetet på respektive skola. Skolan har skyldighet att ge en så 
god utbildning som möjligt inom läroplanens ram. Eftersom skolorna har denna 
frihet att själva bestämma över innehållet kan likartade utbildningar se olika ut, 
men de måste alltid återspegla läroplanens intentioner. Det är också viktigt att 
utbildningen upplevs som en helhet, att kärnämnen och karaktärsämnen strävar åt 
samma håll. Man brukar ibland använda begreppet ”infärgning” för att beskriva 
hur kärnämnen och karaktärsämnen integreras. Eftersom olika elever behöver 
olika lång tid på sig för att nå målen är det viktigt att skolan skapar förutsättningar 
för alla att lyckas nå målen i de olika kurserna.14 
 
Poängplan 
Jag redovisar här poängplanens utformning med inriktning musik, utan 
specialutformat program.15 I en bilaga presenterar jag hela poängplanen. Förutom 
kärnämnen, gemensamma kurser och projektarbete ingår följande obligatoriska 
och valbara kurser. 
 
Inriktning musik  
Ensemble A 100 
Gehörs- och musiklära A 100 
Instrument/sång 150 
Biinstrument/sång 50 
Körsång A 50 
Summa inriktning musik 450 
  
Valbara kurser, exempel på kurser som kan erbjudas. Här väljer eleven 
kurser som tillsammans ger 300 poäng 

 

Naturkunskap B 100 
Matematik C 100 
Multimedia A 100 
Gehörs- och musiklära B 50 
Arrangering och komposition 50 
Ljudteknik A 50 
Ljudteknik B 50 
Ensemble B 100 
Musik och kommunikation 50 
Körsång B 100 
Ensembleledning 50 
Barn och musik 50 
Kulturhistorisk fördjupning 50 
Summa valbara kurser 300 
  
Individuella val 300 

 

                                                
14 http://www.skolverket.se 2009-04-19 (Estetiska programmet. Hur hänger allt ihop?) 
15 http://www.skolverket.se 2009-04-19 (Kursinfo, gymnasial utbildning, estetiska programmet) 
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Gymnasieskolor med musikprofil 
Under senare år har allt fler gymnasieskolor startat program med musikinriktning, 
i såväl kommunal som fristående regi. Ett av de senaste är 
Orkestermusikerprogrammet vid Birger Sjöberg Gymnasiet i Vänersborg. Ett 
annat exempel på nytillkomna utbildningar är Kulturamas kammarmusiklinje med 
barockinriktning. Den ges i samarbete med Musikhögskolan i Stockholm.16 
 
Tidigare fanns den mesta förberedande musikskolningen inom Kommunala 
musikskolan. Detta uppmärksammades redan på sextiotalet av Svante Bohm, 
dåvarande kommunal musikledare i Stora Kopparberg. Han tyckte att det saknades 
ett led mellan den kommunala musikskolan och Musikhögskolan, och tog då 
initiativet till en högskoleförberedande utbildning för musiker. Läsåret 2007–2008 
firade Musikkonservatoriet Falun 40-årsjubileum.17 
 
Valmöjligheterna är nu fler än någonsin och det krävs en rätt stor insats för att 
sätta sig in i allt som erbjuds. Skolverket har numera en webbportal – 
www.utbildningsinfo.se, där elever och föräldrar kan hämta information. Där kan 
även skolorna lämna beskrivningar av sin verksamhet. På gymnasiet kan man välja 
estetisk linje med inriktning musik. Detta alternativ erbjuds på ett stort antal orter 
över hela landet. Antalet gymnasier som profilerat sig mot orkesterinstrument är 
däremot mer begränsat. 
 
Gymnasieprogram och inriktningar 
Söker man på Utbildningsinfo.se efter Gymnasieutbildning – konstnärligt – alla 
län – alla kommuner – musik får man 289 träffar.18 Många skolor ger flera olika 
utbildningar så antalet skolor är förstås lägre än antalet träffar. De flesta 
utbildningarna är naturligtvis inom det estetiska programmet men det finns även 
andra program med denna inriktning. Jag har undersökt vilka program som finns 
med musikinriktning, och hittat sju. 
 
Program Antal träffar 
Estetiskt 270 
Samhällsvetenskapligt 6 
Naturvetenskapligt 4 
Medie 5 
Handels –och adm  1 
Industri 1 
El 2 

 
Handels- och adm-programmet med musikinriktning återfinns i Hultsfred på 
Gymnasium Rock City. Utbildningen ger kunskap om musikbranschen, skivbolag 
och musikförlag m.m. Utbildningen inom Industriprogrammet ligger i Halmstad 
på Sturegymnasiet och lär ut ljudteknik och musikproduktion. Elprogrammet med 
denna inriktning, återfinns på IT-gymnasiet i Göteborg och Karlstad, och är ett 
specialutformat program som ger kunskaper inom IT, Multimedia och musik. 
 

                                                
16 http://www.kulturama.com 2009-04-15 
17 www.ltdalarna.se 2008-09-16 (Musikkonservatoriet Falun 40 år) 
18 www.utbildningsinfo.se 2009-04-20 
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Inom dessa sju program ryms ett stort antal inriktningar. De flesta har estetisk 
inriktning musik medan andra profilerar sig ytterligare. Jag har hittat drygt trettio 
inriktningar, av vilka jag ger några exempel. 

 
Inriktning Antal skolor 
Estetiskt program/es. 
inr musik 

224 

Musik/musikal 11 
Musik/musikproduktion 10 
Musiker/musikyrken 5 
Musiker/artist 4 
Musikdrama 2 
Film och musik 1 

 
 
Inom gruppen Musiker/musikyrken återfinns Södra Latin, Lilla Akademien, 
Nordiska Musikgymnasiet, Musikkonservatoriet Falun och Orkestermusikerlinjen 
på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg. Av dessa har två kommunal huvudman; 
Södra Latin och Birger Sjöberggymnasiet. Två är fristående; Lilla Akademien och 
Nordiska Musikgymnasiet, medan Musikkonservatoriet Falun har landstinget som 
huvudman. 
 
Musikutbildning i gymnasieskolan – en sammanfattning 
Sammanfattningsvis finns alltså musikutbildning på gymnasienivå framför allt 
inom det estetiska programmet, inriktning musik. Av de sammanlagt 2500 poäng 
som en utbildning inom det estetiska programmet omfattar och där inriktningen är 
musik, är 450 obligatoriska poäng inriktade direkt mot musik. Exempel på kurser 
är ensemble, gehörs- och musiklära och körsång. Dessutom finns ett antal valbara 
kurser, sammanlagt omfattande 300 av de 2500 poängen, som kan vara inriktade 
på musik. Även här återfinns ensemble, gehörs- och musiklära samt körsång, men 
även kurser som barn och musik, musik och kommunikation samt 
ensembleledning. Eleven har också möjlighet att göra individuella val på 300 
poäng där man kan välja mellan olika musikkurser eller andra kurser som skolan 
erbjuder. 
 
Musikutbildning finns också inom flera andra program, allt från 
samhällsvetenskapliga programmet till el-programmet. En närmare granskning av 
dessa program visar att dessa i sin tur rymmer ett antal inriktningar till exempel 
mot musikal, musikproduktion, film och musik. 
 
Gymnasieskolan innefattar alltså ett stort utbud av möjligheter för ungdomar med 
musikintresse. Ett konstaterande är att detta utbud, förutom att innebära stora 
valmöjligheter, även kan utgöra en utmaning att välja ”rätt”. 
 
För ungdomar intresserade av att så småningom vilja arbeta i orkester finns då 
inriktningen musiker/musikyrken. Där återfinns fem utbildningar och det är dessa 
som står i fokus för följande del av uppsatsen. 
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Gymnasieskolor med högskoleförberedande utbildning inriktad på 
orkesterinstrument 
 
Om skolorna 
De fem utbildningar som är inriktade på orkesterinstrument är 
Musikkonservatoriet Falun, Södra Latin, Lilla Akademien, Nordiska 
Musikgymnasiet och Orkestermusikerlinjen på Birger Sjöberggymnasiet i 
Vänersborg. Den sista utbildningen är så pass ny att det vore missvisande att ta 
med den i jämförelsen. Här nedan ger jag endast en kortfattad beskrivning av 
denna utbildning. 
 
Som nämnts tidigare är det främsta källmaterialet för information om skolornas 
verksamhet material från Skolverket och skolornas hemsidor. Materialet från 
Skolverket utgörs av inspektionsrapporter från de inspektioner verket genomför. 
Skolorna är skyldiga att skriva kvalitetsredovisningar. Dessa utgör också underlag 
för följande avsnitt. 
 
Kvalitetsredovisningarna som källmaterial kräver en särskild förklaring. Alla 
kommuner är skyldiga att årligen lämna kvalitetsredovisningar för de pedagogiska 
verksamheterna. I dessa redovisas till exempel olika åtgärder för att uppfylla de 
mål skolan ställt i sin arbetsplan. Elevinflytande och olika typer av enkäter eller 
undersökningar kan tas upp.19 Jag lämnar i detta avsnitt några exempel på vad de 
olika skolornas kvalitetsredovisningar innehåller. Detta är alltså inte de 
fullständiga kvalitetsredovisningarna. 
 
Det är viktigt att notera att kvalitetsredovisningarna och inspektionsrapporterna 
inte är upprättade samma år för varje skola och inte heller för samtliga skolor. Det 
gör att det finns diskrepanser till exempel för vissa siffror. När det gäller Södra 
Latin avser inspektionsrapporten och kvalitetsredovisningen hela skolan, inte 
endast musikprogrammet. 
 
Det skriftliga material som finns tillgängligt bland annat via nätet har jag 
kompletterat med ett antal frågor till företrädare för skolorna, dels per e-post, dels 
per telefon. Jag har valt att i det följande avsnittet relativt detaljerat beskriva 
skolorna utifrån det ovan nämnda materialet. Jag har strukturerat beskrivningen 
enligt följande: först ges en kort beskrivning, därefter bygger beskrivningen på 
dels inspektionsrapporter, dels kvalitetsredovisningar för respektive skola. 
Beskrivningarna disponeras efter ett antal rubriker. Avsnittet avslutas med en 
jämförande analys där jag valt ut ett antal aspekter. 
 
Musikkonservatoriet Falun 
Jag har valt att koncentrera min undersökning till utbildningar som är 
högskoleförberedande och inriktade på orkesterinstrument. Som nämndes tidigare 
är Musikkonservatoriet Falun den äldsta med sina drygt 40 år. Skolan erbjuder ett 
specialutformat program inom det estetiska programmet. Det finns cirka 50 
elevplatser där huvudinriktningen är klassisk musik. I Falun har man lagt fler 
timmar på yrkesämnena än på de andra skolorna: tre lektionstimmar på 
huvudinstrumentet (två individuella och en gemensam lektionstimme). Det finns 

                                                
19 http://www.skolverket.se/sb/d/1413/a/6458 (Allmänna råd för kvalitetsredovisning) 



Kungl. Musikhögskolan, Pedagogiskt specialarbete, Mikael Sjögren, Vt-2009 

 10 (25)  

dels gymnasieprogrammet, dels en påbyggnadsutbildning för den som vill fördjupa 
sig ytterligare inför högskolestudier. Den har cirka 25 platser. Samarbetspartners 
är bland andra Dalasinfoniettan, Musik i Dalarna och Dalarnas orkesterförening. 
Flera välkända svenska och internationella musiker och ensembler gästföreläser på 
skolan.20 
 
I februari 2005 genomförde Skolverket en inspektion vid Musikkonservatoriet 
Falun. I enkäten som varje år genomförs på skolan, får man överlag gott betyg när 
det gäller arbetet kring normer och värden. Eleverna är enligt rapporten mycket 
nöjda med lärarna och undervisningen. Inspektörerna bedömer att skolans 
verksamhet håller en hög kvalitet och framhåller bland annat de tydliga 
målbeskrivningarna och elevernas inflytande över sin utbildning.21 I skolans egen 
kvalitetsredovisning från 2006–2007 konstateras att 80–90 procent av eleverna 
antas vid musikhögskolor i Norden och Europa.22 
 
I Skolverkets inspektion på skolan nämndes följande om elevernas kunskaper. 
Man kom fram till att eleverna i allmänhet hade bättre resultat i karaktärsämnena 
jämfört med kärnämnena. Dock hade alla som lägst betyget godkänt i samtliga 
ämnen med något undantag för ämnet idrott och hälsa. Inspektörerna upplevde 
Musikkonservatoriet som en lugn skola. 
 
Rektorn på skolan undervisar också och är konstnärlig och pedagogisk ledare. En 
lärare sköter administrationen av kärnämnena. Styrning, ledning och 
kvalitetsarbete bedöms också ha god kvalitet. Alla elever hade som avsikt att 
fortsätta att studera på någon musikhögskola. Det fanns 37 lärare anställda i 
karaktärsämnen. En del av dessa undervisade även i något kärnämne. I övrigt 
samarbetade skolan med Falu Frigymnasium när det gällde övriga kärnämnen. Det 
fanns god tillgång på datorer, läromedel och musikinstrument. 
 
Arbetet med normer och värden fick gott betyg och det fanns ett 
handlingsprogram rörande kränkande särbehandling. 
 
Vid denna inspektion framhölls vikten av att utveckla samarbetsformer för lärare, 
personal och elever när det gäller planering av arbetsplanen för skolan. Skolan har 
flera sätt att säkerställa betygsnivån. Det bästa enligt elever och lärare är den 
direktutvärdering som sker vid lektionens slut. Inspektörerna ger gott betyg åt 
skolans pedagogiska verksamhet. Personalen anses vara ambitiös och eleverna 
slutar skolan med goda resultat. 
 
Vad gäller kvalitetsarbetet är kopplingen mellan mål, resultat och olika åtgärder 
tydlig i kvalitetsredovisningen tycker inspektörerna, som i sammanfattningen 
lyfter fram verksamhetens goda kvalitet. 
 
Tack vare att eleverna är få ges möjlighet till ett gott elevinflytande. Skolan har 
ett elevråd som enligt styrelsen fungerar mycket bra. 
 

                                                
20 http://www.musikkonservatoriet.com/omskolan/ommuk04.html 2009-03-29 
21 Skolverket, Utbildningsinspektion i Falu kommun, Musikkonservatoriet Falun, Dnr 53-2004:1835 
22 Kvalitetsredovisning för Musikkonservatoriet Falun 2006-2007 
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I kvalitetsredovisningen Musikkonservatoriet i Falun 2006-2007, framgår 
programmålet ”Vi ger dig möjlighet att bli yrkesmusiker”. En musiker måste 
kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Skolan vill lyfta fram 
samarbete, förståelse, självständighet vilket stämmer väl med de nationella målen 
för gymnasieskolan. 
 
Kunskaperna kommenteras i och med skolans mycket goda studieresultat. Skolan 
har under alla år en hög procentsiffra när det gäller hur många som fullföljer sin 
utbildning. 
 
Angående normer och värden konstateras att det inte finns några problem med 
mobbning och att eleverna trivs på skolan. Tack vare att skolan inte är större så 
främjas kontakten med eleverna. Undervisningen sker ofta i små grupper. En 
studiedag om droger har genomförts och skolhälsovården har samtalat med 
eleverna om olika frågor. 
 
När det gäller elevinflytande har skolan ett elevråd som ansvarar för olika 
arrangemang som Luciatåg och en del konserter. Utvecklingssamtal hålls med 
varje elev och föräldrar bjuds in att delta. Kan inte föräldrarna komma på grund av 
lång resväg till exempel, sköts kontakten per telefon. Varje år har skolan ett öppet 
hus. 
 
Skolans genomsnitt är 17,0 i betygspoäng (slutbetyg 2006–2007), vilket enligt 
SCB gör att Musikkonservatoriet hamnar på sjätte plats av alla gymnasieskolor i 
landet. Alla gick ut med minst G i sina betyg. 
 
Södra Latin 
Den nuvarande skolan invigdes 1891 under namnet Högre Allmänna Läroverket 
för gossar på Södermalm. Skolan ligger i Stockholm och har sedan 1971 hetat 
Södra Latins gymnasium. Det går närmare 1000 elever på hela skolan, och antalet 
anställda är cirka 125. Förutom Naturvetenskapligt program finns 
Samhällsvetenskapligt (inriktningar Samhällsvetenskap och Språk) och Estetiskt 
program med inriktningarna Bild, Dans och Teater. Inom den estetiska sektorn 
ryms också Specialutformat program i Musik. Dessutom finns ett Individuellt 
program med inriktning Bild och Form. 
 
Ungefär 20 procent av skolans elevantal utgör det specialutformade 
yrkesmusikerprogrammet. Musikprogrammet startade också 1971 och riktar sig till 
blivande musiker, musiklärare eller till den som vill jobba inom musikbranschen. 
Det går för närvarande cirka 180 musikelever på skolan så det finns gott om 
möjligheter att spela i olika konstellationer. Det finns symfoniorkester, storband, 
blåsorkester och ett stort antal kammarmusikgrupper. Individuell undervisning på 
huvudinstrumentet är 50 min per vecka. Utöver det har man en gemensam lektion. 
Som tillval finns olika musikkurser såsom arrangering och komposition.23 
 
I november 2006 genomförde Skolverket en inspektion vid Södra Latins 
Gymnasium. Vad gäller kunskap så bedöms utbildningen hålla god kvalitet och 

                                                
23 http://www.son.edu.stockholm.se  2009-04-03 
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miljön upplevs som lugn och trygg. Personalen har god kompetens och skolan 
visar mycket goda kunskapsresultat.24 
 
En annan aspekt rör normer och värden. I intervjuer med eleverna tycker dessa 
att lärarna lyssnar på deras synpunkter. Inspektörerna menar att skolans egna 
ordningsregler motsvarar de krav som kan ställas och att de ingår som en naturlig 
del i verksamheten och är väl kända av alla på skolan. Likabehandlingsplanen 
behöver omarbetas och tas fram tillsammans med eleverna. 
 
Skolan behöver bli bättre i arbetet med likvärdig bedömning och betygsättning. 
Eleverna har när de börjar på skolan goda betyg från grundskolan och visar 
överlag mycket goda kunskapsresultat när de slutar gymnasiet. Här framkommer 
också att studierna ofta upplevs som stressande. 
 
Elevinflytandet bör förbättras. Skolkonferens och klassråd genomförs men 
kvaliteten på dessa varierar enligt intervjuade elever. 
 
Personal och elever känner sig inte så engagerade i kvalitetsarbetet. Annars 
tycker inspektörerna att kvalitetsredovisningen ger en bra bild av verksamheten. 
 
Södra Latins kvalitetsredovisning är daterad 2008. Där beskrivs ett av målen med 
skolan som att ”strukturera ett ökat elevdemokratiarbete”25 Vid den tidigare 
Skolverksinspektionen framkom att elevråd saknas och istället fanns en elevkår 
med frivilligt medlemskap. Skolledningen arbetade på att få till stånd ett elevråd 
för att förbättra elevernas möjlighet till ansvar och inflytande. I skolledningen 
finns rektor, tre biträdande rektorer, två intendenter och en studie- och 
yrkesvägledare. Inspektörerna kom fram till att tillgången på personal med 
pedagogisk högskoleutbildning är god. I kvalitetsredovisningen kan man också se 
att Södra Latin är mån om internationella kontakter. 
 
Frågor om elevernas lärande kan struktureras under rubriken mål/åtaganden. För 
att skapa en bättre organisation kring elevens lärande framgår av 
kvalitetsredovisningen att fokus även i fortsättningen kommer att läggas på denna 
fråga då eleverna i årets utvärderingar tyckte att skolan kan bli bättre på detta 
område. Skolan ska framöver vidta åtgärder för att minska stressen på skolan. Här 
framgår att man inte prioriterat denna fråga tillräckligt tidigare. Samarbetet mellan 
Södra Latin och några andra skolor sker fortlöpande då lärarna har mötesdagar 
inom de olika ämnesområdena. Även i betygs- och bedömningsfrågor samarbetar 
lärare från olika skolor. IT-kompetensen hos personalen har höjts. 
 
Att öka elevinflytandet är också en fortlöpande satsning där skolan valt ett 
demokratiutskott och en elevskyddsombudsgrupp där representanter deltar i 
skolans samverkansgrupp. 
 
Södra Latin har i stället för traditionella ”ordningsregler” om normer och värden 
upprättat något man kallar sina fyra påståenden: 

1. Skolan är angelägen att stödja och uppmuntra elevers initiativ. 
                                                
24 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun, Södra Latins gymnasium Dnr 53-2006:962 
25 Kvalitetsredovisning läsåret 2007-2008 Södra Latins gymnasium, upprättad av rektor Lennart Kågestam 2008-
08-31. 
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2. Skolan ger eleverna möjlighet att påverka sina arbetsvillkor. 
3. Respekten för varandra och rätten att vara sig själv gäller alla på vår skola 
4. Skolan ger god och meningsfull undervisning. 

 
När eleverna börjar på skolan diskuterar men dessa påståenden och i åk 3 får 
eleverna tala om hur de upplever påståendena efter tre år på skolan. Våren 2008 
svarade eleverna så här: 1) 78 procent instämmer helt eller delvis. 2) 63 procent, 3) 
95 procent, 4) 88 procent. Ledningen menar att det lägre resultatet på nr 2 berodde 
på koordinationen av provtillfällen. Annars har resultaten varit ungefär lika höga 
de senaste tio åren. 
 
Vad gäller kunskap och lärande så testas eleverna tidigt för till exempel 
matematik och musikteori för att kunna få nivågrupperad undervisning. Även läs- 
och skrivsvårigheter kartläggs så att de som behöver extra resurser kan få det. 
Målet är att alla når minst betyget godkänd i samtliga kurser. Andelen IG är 
mycket lågt. Vid utvärderingar anger 88 procent av eleverna att skolan ger en god 
och meningsfull undervisning. 
 
Skolan har en väl fungerande samverkansfunktion. Regelbundna arbetsplatsträffar 
och samverkansmöten genomförs där bedömning och betyg diskuteras. 
 
I övrigt kan noteras att utbyten har skett mellan Södra Latins elever och elever från 
Frankrike och Kina. Skolan har vänskolor i flera länder. Flera kinesiska studenter 
har gästat skolan och två elever från Södra Latin medverkade i ett projekt under 
Rikskonserters turné i Kina i oktober 2007. Skolans elever har också besökt Prag 
och Kreta. Under året har även elever från Tyskland besökt skolan. Skolan har ett 
omfattande utvärderingssystem där trivsel och bra undervisning får fint betyg. 95 
procent av eleverna i åk 2 säger i en enkät att de vill rekommendera sin skola till 
andra. 
 
Lilla Akademien 
Lilla Akademien är belägen i Vasastan i Stockholm och har funnits sedan 1998 i 
sin nuvarande form. På hela skolan från förskoleklass upp till gymnasiet och pre-
college går cirka 380 elever. 90 av dessa går i gymnasiet och cirka 15 på pre-
college. Musikgymnasiet tar in mellan 25 och 30 ungdomar varje år.26 Skolan får 
regelbundet besök av gästlärare och ordnar varje sommar en föreläsningsvecka i 
Kaggeholm där eleverna får träffa framstående svenska och utländska 
musikprofiler. Ett brett kontaktnät har byggts upp med skolor i andra länder, bland 
annat Finland, England och i Östra Europa. Redan i förskoleklassen får barnen 
börja lära sig engelska eftersom skolan månar om sin internationella prägel. 
Hösten 2006 startade Lilla Akademien en ny högskoleförberedande utbildning 
kallad Pre-College.27 Det är en ettårig kompletterande och högskoleförberedande 
utbildning som riktar sig till instrumentalister, sångare, blivande tonsättare och 
dirigenter som gått klart gymnasiet. 
 
Skolverket besökte år 2005 Lilla Akademiens musikgymnasium och konstaterade 
då att skolan inte uppfyllde alla krav som ställs på en fristående gymnasieskola för 
att få bidrag. Med anledning av detta gjordes år 2007 en uppföljning av 

                                                
26 http://www.lilla.akademien.se/Musikgymnasiet/om_gymnasiet.htm 2009-04-14 
27 http://www.lilla.akademien.se/Pre-College/om_utbildninge.htm 2009-04-14 
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inspektionen.28 Den rapport som låg till grund för uppföljningen har jag inte 
kunnat hitta utan den enda rapport jag hittat från Skolverket är den jag redovisar 
nedan. 

 
Beslut togs i december 2006 att skolan i mars 2007 skulle visa vilka åtgärder som 
vidtagits.29 Synpunkterna gällde bland annat avgifter, poängplan, elever i behov av 
särskilt stöd samt kvalitetsarbete och upprättande av kvalitetsredovisning. Skolan 
visade under 2007 och 2008 genom skrivelser och på möten med Skolverket, att 
man åtgärdat följande punkter: 

• Alla aktiviteter som ingår i utbildningen bekostas av skolan. 
• Poängplanen har reviderats. 
• All undervisning sker av lärare anställda på skolan. 
• Svenska som andra språk erbjuds. 
• Rutiner har framtagits för elever i behov av särskilt stöd. 
• En skriftlig kvalitetsredovisning för 2007-2008 är upprättad. 

Även Utbildningsförvaltningen gör inspektionsbesök. Här presenterar jag delar av 
förvaltningens rapport från besök på skolan i oktober 2007.30 
 
Kunskapsresultaten är goda och det råder en god stämning mellan elever och 
mellan elever och lärare. Det finns en helhetssyn på eleverna som tar ett stort 
ansvar för sitt lärande. Skolan har ett rikt kontaktnät med musiklivet både i Sverige 
och internationellt. Inspektörerna menar att stämningen på Lilla Akademien är god 
och familjär. 
 
Skolledningen har formulerat ordningsregler som beskriver normer och värden 
men dessa har inte tagits fram tillsammans med eleverna. Systemet för 
självvärdering behöver utvecklas samt även formerna för utvecklingssamtalen. En 
likabehandlingsplan saknas också. 
 
Man efterlyser också att skolan samarbetar med andra skolor för att diskutera 
bedömning och kunskapskvaliteter. En rätt hög andel av eleverna upplever stress 
som ett problem på skolan. 
 
Vad gäller elevinflytande så blir eleverna sedda och känner varandra och 
personalen väl. Det finns ett fungerande elevråd som bland annat ska göra en enkät 
om elevernas läxläsning. Lilla Akademien har infört ett system med mentorer som 
var och en har hand om sju elever. 
 
Angående kvalitetsarbete vid skolan så kan konstateras att det saknas en aktuell 
kvalitetsredovisning. 
 
Nordiska Musikgymnasiet 
Nordiska Musikgymnasiet är också beläget i Stockholm, alldeles intill 
Liljeholmens tunnelbanestation. Verksamheten bedrivs i lokaler som tidigare 
tillhörde Brännkyrka församling. Skolan startades 2001och under 

                                                
28 Uppföljning av utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Lilla Akademiens Musikgymnasium i 
Stockholm, Dnr 54-2007:1010 
29 Dnr 54-2005:2230 
30 Utbildningsförvaltningen, kvalitetsavdelningen, enheten för inspektion: Rapport från inspektion av Lilla 
Akademiens Musikgymnasium 1/10-5/10 2007. 
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uppbyggnadsfasen samarbetade skolan med Stockholms Fria Gymnasium. NMG 
fick tillgång till deras lokaler och lärarkompetens i kärnämnena. Samarbetet 
fortsatte fram till 2003 då NMG flyttade in i sina egna lokaler. Skolan är politiskt 
och religiöst obunden och drivs utan vinstsyfte. Huvudman för skolan är Nordiska 
Musikgymnasiet AB.31 Höstterminen 2007 gick det 65 elever på skolan. Ett litet 
elevhem ryms inom skolan för de elever som kommer från andra kommuner. 
 
Skolverket besökte NMG i mars 2005 och det var den första inspektionen sedan 
skolan startade.32 Ledningen på skolan räknade med en långsam ökning av antalet 
elever från dagens 50 (2005) till 75 läsåret 2008–2009. Det verkliga antalet 2008 
var 62 elever. Antalet lärare var cirka 30 vilket förklaras med att många lärare 
undervisar bara på ett visst instrument och bara har ett fåtal timmar i veckan. 
Skolan samarbetar med Internationella Gymnasiet då NMG:s elever med franska, 
spanska och tyska som val, läser dessa kurser där medan elever från Internationella 
Gymnasiet deltar i körsång på NMG.  
 
Vad gäller normer och värden verkade de flesta av de intervjuade eleverna tycka 
att skolan kändes trygg, att man litade på varandra och att det var mindre 
betygshets jämfört med andra skolor man kände till. Skolan har en handlingsplan 
mot mobbning, men ingen tyckte att mobbning var något problem på skolan. Varje 
lärare är mentor för 7–8 elever och har utvecklingssamtal med dessa en gång per 
termin (se kvalitetsredovisningen). 
 
Vid intervju med lärarna framkom att de hade kontakt med kollegor på andra 
skolor vid bedömning av betyg. När eleverna intervjuades tyckte de att det var 
mindre betygshets på NMG, jämfört med andra gymnasieskolor de kände till. 
 
Formellt elevinflytande finns genom att alla klasser har klassråd och det finns ett 
elevråd. Eleverna riktade en del kritik mot hur elevrådet fungerade men hyste hopp 
om förbättring när de senare skulle välja ett nytt råd. Vid behov ordnas särskilt 
stöd till elever som har behov av detta. Både elever och föräldrar tyckte att studie- 
och yrkesvägledningen kunde fungera bättre. 
 
Skolans kvalitetsarbete får godkänt av inspektörerna. 
 
Den senaste kvalitetsredovisningen från Nordiska musikgymnasiet gäller 
verksamheten vårterminen 2007 till och med höstterminen 2007.33 Elevantalet 
höstterminen 2007 var 65 elever, varav 49 var flickor och 16 pojkar. Den lokala 
arbetsplanen finns att läsa på skolans hemsida.34 Den uppdateras kontinuerligt då 
det tillkommer nya avsnitt som diskuterats i den pedagogiska gruppen som finns 
på skolan. I den ingår lärare i allmänna ämnen som tillsammans med rektor arbetar 
med olika frågor. I den musikpedagogiska gruppen ingår lärare i musikämnena. 
 

                                                
31 http://www.musikgymnasiet.se/Main.htm  2009-04-14 
32 Inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Nordiska Musikgymnasiet i Stockholm, Dnr 54-
2005:51 
33 Kvalitetsredovisning 2007 Nordiska Musikgymnasiet. 
34 http://www.musikgymnasiet.se 2009-04-23 
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I NMG:s lokala arbetsplan tas följande upp som särskilt eftersträvansvärda mål:35 
• Öppen dialog med eleverna angående kursernas upplägg och innehåll samt 

studieteknik och studiero.  
• Skolan ska ha kontinuerlig kontakt med föräldrar när det gäller frånvaro, 

mitterminsrapporter och IG–varningar. 
• En kreativ miljö med inspirerande lärare och ett gediget mentorsstöd. 
• Alla elever ska ha ett fullständigt slutbetyg efter avslutade studier. 
• Dessa mål skall kontinuerligt utvärderas av elever, lärare och skolledning. 

 
Vad gäller kunskaper generellt så utgörs undervisningen av lektioner, 
ämnesövergripande studier, resor, musikredovisningar, arbete med elever i behov 
av särskilt stöd. Under 2007 genomfördes ett antal studiebesök, bland annat på 
Dagens Nyheter, hos judiska församlingen och på Strindbergs Intima Teater. 
 
Under året arbetade skolan med det så kallade Gloria-projektet. Vivaldis ”Gloria” 
framfördes av NMG elever och gästande Nils Erik Sparf och Michael Paasche med 
flera. Några gästlärare som besökte skolan var Kathleen Roland från USA samt 
Per Tengstrand. De höll masterclasses med sångare och pianister. 
 
Inom musikundervisningen är resor en viktig del. Bland annat reste elever till 
Musikfestivalen i Örebro, Åland och Nordisk Ensemblefestival i Danmark, där 
eleverna deltog i framförandet av ett nyskrivet verk av Svend Hvidtfelt Nielsen. 
 
Soloredovisningar är ett tillfälle för eleverna att framträda inför publik med 
stycken som inte nödvändigtvis är konsertklara. Man jobbar med alla bitar som 
ingår i ett framträdande, till exempel nervositet, scenvana och utförandepraxis. 
Dessa redovisningar hålls en gång i veckan. 
 
Varje elev har en mentor på skolan som ska inspirera och stödja eleven. Mentorn 
håller också i utvecklingssamtalen med sina elever. Skolan har under 2007 
förbättrat det åtgärdsprogram som mentorerna upprättar om någon elev riskerar IG 
i någon kurs.  
 
Vad gäller normer och värden så har skolan arbetat med att förbättra 
ordningsregler och likabehandlingsplanen för att stärka den gemensamma 
värdegrunden. När det gäller frånvaro har skolan gått över till mer effektiv 
rapportering och här har också mer ansvar lagts på mentorerna. 
 
Om elevinflytande framkommer i redovisningen att redan under NMG:s första år 
bildades ett elevråd som deltar i möten med pedagogiska gruppen och 
musikpedagogiska gruppen. Andra exempel på elevinflytande är klassråd i varje 
årskurs, schemalagda möten varje vecka för elevrådet. Det finns också en egen 
plats på hemsidan där eleverna kan hämta information rörande elevrådet. 
 
År 2005 startade utbildningsförvaltningen i Stockholms stad ett projekt: Likvärdig 
bedömning och betygsättning. NMG har tillsammans med lärare från Rytmus, 
Stockholms Estetiska gymnasium och Stadsmissionens Gymnasieskola diskuterat 
och jämfört tankar kring dessa frågor. De båda pedagoggrupperna har gått igenom 

                                                
35 http://www.musikgymnasiet.se/Filer/Styrdokument/arbetsplan.pdf 2009-04-23 
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kursplaner för att få en bättre struktur. Även bedömningskriterier har blivit 
tydligare. I den enkät som alla gymnasieelever i åk 2 får fylla i fick NMG det 
högsta betyget (2007). 
 
Många elever går vidare till utbildningar på till exempel Musikhögskolor, 
Edsbergs musikinstitut, Sibeliusakademien i Helsingfors, Gotlands tonsättarskola. 
 
Orkestermusikerprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet 
Orkestermusikerprogrammet startade höstterminen 2007 vid Birger Sjöberg 
Gymnasiet i Vänersborg. I Vänersborg finns en stark musiktradition och Svenska 
Musikrådet gav år 2000 priset Årets Musik- och Kulturskola till Musikskolan i 
Vänersborg. Man samarbetar med Göteborgssymfonikerna, Göteborgsoperan, 
Göteborgsmusiken, Musik i väst och olika Musikhögskolor. I kommunens vision 
kan man läsa: ”Med musikskolan, orkestermusikerutbildningen och den frivilliga 
musikverksamheten som bas ska Vänersborg utvecklas till Sveriges bästa 
musikkommun.” Programmet har samarbete med orkestrar och skolor i andra 
länder, bland annat Berlin, Prag och Manchester. 
 
Musikutbildningar, orkesterinstrument – en sammanfattande analys 
I avsnittet ovan har skolornas hemsidor samt inspektionsrapporter och 
kvalitetsredovisningar använts för att ge en bild av respektive skola och av 
musikutbildningen. Jag har valt ut ett antal aspekter som är centrala för en 
musikutbildning. De framgår av nedanstående tabell.36 I det följande kommenterar 
jag dessa aspekter och för ett resonemang om de olika aspekterna, därefter ger jag 
i sammanfattande form mitt mer personliga intryck av de olika skolorna och deras 
utbildningar i musik. 

                                                
36 Uppgifterna i tabellen är hämtade både från skolornas hemsidor, Skolverkets statistik och från intervjuer med 
företrädare vid skolorna. 
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 Musikkonservatoriet i 

Falun 
Södra Latin Lilla 

Akademien 
Nordiska 
musikgymnasiet 

Intagningsprov 1: Två valfria stycken. 
2: Avistaprov. 3: 
Muntligt och skriftligt 
gehörsprov. 4: Frivilligt 
satsläraprov (för att 
kunna placeras i rätt 
satsläragrupp). 

1: Två valfria 
stycken. 
2:Gehörsprov, 
härma melodi och 
rytm på 
huvudinstrumentet. 
3: Avistaprov 

1: Ett eller två 
valfria stycken. 
2: Intervju. 3: 
Teoriprov (ett 
kort skriftligt 
och ett 
muntligt som ej 
är 
utslagsgivande) 

1: Två valfria 
stycken. 2: 
Avistaprov. 
3:Musikteoriprov 
(för att kunna 
placeras i 
lämplig grupp) 4: 
Intervju (ej 
utslagsgivande) 

Vilka instrument kan man 
studera på de olika 
skolorna? 

Samtliga 
orkesterinstrument, 
orgel, blockflöjt, gitarr, 
sång, ackordeon och 
piano 

Samtliga 
orkesterinstru- 
ment, orgel, piano, 
sång, blockflöjt, 
ackordeon och 
gitarr. 

Samtliga 
orkesterinstru-
ment, sång, 
klassisk gitarr, 
piano, orgel 
och cembalo 

Samtliga 
orkesterinstru-
ment, sång, 
klassisk gitarr, 
piano, orgel, 
cembalo, 
dirigering samt 
komposition. 

Undervisningstid på 
huvudinstrumentet/vecka 

80 min 50 min 80 min 60 min, 
möjlighet finns 
att välja till mer 
tid. 

Gemensam lektion på 
huvudinstrumentet/ vecka 

40 min  60 min Ingen 
gemensam 
lektion 

Se kommentar 
nedan. 

Kammarmusik/vecka 40 min 60 min 80 min Varierar i olika 
projekt. 

Orkesterspel/vecka 80 min 75 min 
stråkorkester. 
140 min 
symfoniork. Inkl. 
stämrepetition 

80 min Skolan har ingen 
egen 
symfoniorkester 
utan samarbetar 
med SUSO 

Antal elever 48 (ska byggas ut till ca 
60) 

197 85 62 

Hur många nya elever tar 
Ni in varje år? 

15 – 20 gymnasieelever, 
24 elever på 
påbyggnadsutbildningen 

64 28 Ca. 20 elever 

Hur många söker till 
skolan? 

Ca 130 totalt. 
(Gymnasiet och 
påbyggnad) 

 Senast var det 
94 

80 – 100 

Genomsnittligt 
betygspoäng** 

-* 17,7 16,2 15,4 

Andel behöriga till 
högskolan % 

100 100 96 100 

Andel elever som kom in på 
Musikhögskolor 2009 

Prel. 84% av de som 
sökte kom in på 
musikhögskola. 

 Ingen aktuell 
uppgift men 
den brukar vara 
mycket hög 

83% antogs vid 
musikerprogram-
met. 

Andel med slutbetyg inom 
4 år % 

88 86 83 59 

Lärare/100 elever 2007 11,8 7,4 19,8 10,6 
Andel lärare med 
pedagogisk examen 2007 

75,6 77,9 31,3 43,3 

* Ingen uppgift för 2008 men 2007 var siffran 17,0. **Den genomsnittliga betygspoängen för 
Stockholms kommun, oavsett huvudman, är 15,5. I Faluns kommun var 2007 motsvarande siffra 
14,5. För riket är den 14,9 2008 och för 2007 14,1. 

 



Kungl. Musikhögskolan, Pedagogiskt specialarbete, Mikael Sjögren, Vt-2009 

 19 (25)  

 
Intagningsprovens utformning ser lika ut på de fyra skolorna. Lilla Akademien 
och Nordiska Musikgymnasiet skriver på sina hemsidor att de har lagt till en 
intervju vid sina antagningsprov men de andra skolorna har också någon form av 
frågestund. Vad som gör sådana här prov vanskliga är att det inte rör sig om en 
musiktävling, utan att nämnden ska försöka skaffa sig en uppfattning om den 
sökande har förutsättningar att tre år senare kunna ta sig in på en högre utbildning. 
 
Lilla Akademien redogör på sin hemsida mer utförligt för hur proven går till och 
vad juryn bedömer. Man talar också om vilka frågor man ska ta upp vid intervjun 
samt ger några tips på hur man kan förbereda sig på bästa sätt.37 
 
På samtliga skolor i studien kan man studera alla instrument som förekommer i 
symfoniorkestern. Undervisningstiden på huvudinstrumentet samt tid för 
kammarmusik per vecka uppvisar inte några större skillnader mellan skolorna. 
Falun och Södra Latin har gemensamma lektioner. På Södra Latin och Lilla 
Akademien förekommer på exempelvis cello även celloensemble vilket ju också är 
en form av undervisning. Den sammanlagda undervisningstiden är därför svår att 
jämföra då det ser olika ut mellan skolorna. När det gäller orkesterspel per vecka 
sticker Södra Latin ut. Där finns möjligheter till spel i såväl stråkorkester som 
symfoniorkester. Detta underlättas också av det stora elevantalet. Det som skiljer 
Nordiska Musikgymnasiet från de andra skolorna är att eleven kan önska en viss 
lärare som skolan timanställer om han/hon uppfyller kraven som skolan ställer. De 
andra skolorna har lärare anställda på skolan som eleven tilldelas när han/hon 
börjar. På Nordiska Musikgymnasiet är en lärare huvudansvarig för 
instrumentgruppen men har ingen schemalagd gemensam lektion varje vecka. Den 
solo- och ensembleredovisning skolan har en gång i veckan motsvarar den 
gemensamma lektionen. Det finns som jag ser det både fördelar och nackdelar 
med de olika system som skolorna har. Att alla inom en instrumentgrupp har 
samma lärare främjar sammanhållningen och säkerställer en viss kunskapsnivå. 
Det underlättar gemensamma aktiviteter såsom gemensamma lektioner då eleverna 
spelar upp för varandra. Att eleverna väljer sin lärare kan vara positivt ur ett 
personkemiperspektiv men skulle kunna orsaka splittring mellan elever som 
kanske känner sig avundsjuka på kompisen om denne har en bättre lärare. Detta är 
dock inget problem enligt Nordiska Musikgymnasiet. 
 
Elevantalet är det som skiljer skolorna åt mest, åtminstone vid en jämförelse i 
tabellform. Musikkonservatoriet Falun är den minsta skolan i detta hänseende men 
det finns planer på att utöka elevantalet. En fördel med Södra Latin kan vara att det 
finns många elever att välja mellan när man vill spela kammarmusik och det blir 
lättare att sätta ihop olika kammarmusikensembler. Det finns också underlag för en 
fulltalig symfoniorkester enbart på gymnasiedelen. På Lilla Akademien finns 
också denna möjlighet om man räknar in grundskoledelen. En mindre skola har 
istället fördelen att eleverna lättare lär känna varandra och att lärarna kan ge mer 
tid per elev. 
 
Den genomsnittliga betygspoängen ligger över riksgenomsnittet på alla skolor, på 
några av dem ganska mycket över. Trots att flertalet elever troligen fokuserar på 

                                                
37 http://www.lillaakademien.se/Musikgymnasiet/intagning.htm 2009-04-13 
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karaktärsämnena och kanske mest på sitt instrument, visar skolorna ändå bra, eller 
mycket bra betygspoäng, vilket också visar sig i behörigheten till högskola. 
 
Lärartätheten och även andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 
skiljer en del mellan skolorna. Denna statistik kräver en förklaring. Många 
instrumentalister undervisar på både musikgymnasier och musikhögskolor utan att 
ha pedagogisk examen. De är där i egenskap av specialister inom sitt fack. Därför 
kan den kolumnen ge en något skev bild av lärarkompetensen. 
 
Några reflektioner 
Musikkonservatoriet Falun är en ambitiös skola med högt ställda mål och nöjda 
elever. Tack vare att elevantalet inte är större förefaller möjligheterna till 
elevinflytande att vara goda. Kunskapsresultaten är bättre i karaktärsämnena 
jämfört med kärnämnena (2005) men i 2007 års statistik över betygspoäng visar 
Falun mycket bra siffror. Man satsar mycket tid på undervisning på 
huvudinstrument vilket jag anser vara positivt eftersom så gott som alla elever 
söker vidare till musikhögskolor. 
 
Jag får intrycket att Södra Latin är en väl fungerande skola med nöjda och trygga 
elever. Kunskapsresultaten är goda. Det framkommer att stress är ett problem men 
det behöver inte betyda att det gäller alla program. Elevinflytandet är ett område 
man håller på att utveckla. Skolan är bra på att utvärdera verksamheten och har 
spännande projekt med andra skolor utomlands, bland annat Kina. 
 
Lilla Akademien är en ambitiös skola med hög kvalitet på undervisningen, både 
inom kärnämnen och karaktärsämnen. Eleverna och personalen tycks trivas. 
Eftersom det är en stor skola finns många möjligheter att spela i orkestrar och 
kammarmusikensembler. Många av de som går på musikgymnasiet har gått på 
Lilla Akademien sedan förskolan. Denna kontinuitet visar sig naturligtvis i 
resultaten på gymnasiet.  De brister som påtalats i rapporterna rör framförallt det 
administrativa området på skolan. Stress påtalas i en rapport men jag tänker mig 
att det är ett problem som inte specifikt rör Lilla Akademien utan är vanligt på 
skolor med högt presterande elever. 
 
Nordiska Musikgymnasiet verkar fungera väl och får goda omdömen av 
eleverna. 2007 fick Nordiska Musikgymnasiet högst betyg av gymnasieskolorna i 
Stockholm i den enkät som åk 2 får fylla i när det gäller trivsel. Man känner sig 
trygg i skolan och alla lär känna varandra väl. En nackdel med skolans storlek kan 
vara att all undervisning inte är samlad på samma ställe. Positivt tycker jag är att 
man jobbar med den mentala biten kring framträdande. Liksom Södra Latin 
samarbetar Nordiska Musikgymnasiet med andra gymnasieskolor i bedömnings- 
och betygsfrågor. Skolan har ett välfungerande kvalitetsarbete. 
 
Avslutning 
Några sammanfattande resultat 
Denna uppsats har två syften, dels att ge en överblick över musikutbildningen i 
gymnasieskolan som den ser ut idag, dels att fokusera på och jämföra några 
gymnasieskolor med högskoleförberedande utbildning inriktad på 
orkesterinstrument. Överblicken visar att musikutbildning i gymnasieskolan finns 
framför allt inom det estetiska programmet. Inom det estetiska programmet är 
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400–450 av 2500 poäng direkt inriktade mot musik. Vill eleven fördjupa sig ännu 
mer inom musik kan han/hon välja att låta de valbara kurserna, 300 poäng, och 
även det individuella valet, 300 poäng, vara inriktat mot musik. Det innebär att 
1050 poäng av de 2500 kan studeras med direkt musikinriktning. Musikutbildning 
finns inte endast inom det estetiska programmet utan även i program som 
medieprogrammet, industriprogrammet och elprogrammet. I gymnasieskolan har 
en del skolor valt att benämna sin musikutbildning med beteckningen ”inriktning 
musik”, medan andra profilerat sig ytterligare till exempel med profilen 
”musiker/musikyrken”. Det är inom den senare kategorin de fem skolor finns som 
ger högskoleförberedande musikutbildning inriktad på orkesterinstrument. Här har 
fyra av dem beskrivits och jämförts. 
 
Jämförelsen visar att de liknar varandra på många sätt. Det gäller till exempel 
intagningsproven, vilka instrument man kan studera och hur mycket 
undervisningstid man får på sitt instrument. Även aspekter som andel behöriga till 
högskolan och betygspoängen uppvisar likheter. En av de viktigaste aspekterna där 
skolorna skiljer sig åt rör storleken på skolorna där Musikkonservatoriet Falun, 
med knappt 50 elever är den ena polen och den andra är Södra Latin med cirka 200 
elever. Det kan finnas för- och nackdelar med såväl en liten som en stor elevkår. 
Det mindre elevantalet ger till exempel en nära relation mellan elever och mellan 
elever och lärare, det större antalet elever ger möjligheter till spel i egen 
symfoniorkester. En annan viktig aspekt där skolorna skiljer sig åt är andelen 
lärare med pedagogisk examen. 
 
Samtliga skolor får gott betyg i Skolverkets utbildningsinspektioner. Ur 
elevperspektiv förefaller därför valet av utbildning mest handla om valet av 
skolmiljö, den mindre skolenheten eller den större med dessas såväl förtjänster 
som brister. 
 
 
Under arbetet med uppsatsen har flera intressanta frågeställningar väckts. Några 
intressanta frågor att gå vidare med kan när det gäller gymnasieskolan till exempel 
vara hur lärarna förhåller sig till kursplaner och styrdokument, till vilka 
utbildningar eller arbetsplatser går eleverna vidare efter avslutad musikutbildning i 
gymnasieskolan. Intressanta frågor när det gäller nästa steg i utbildningen, 
högskoleutbildningen, kunde vara att fokusera på attityden till pedagogutbildning 
bland musiker och musikhögskolornas inställning till pedagogisk utbildning i 
lärarkåren. 
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Bilaga, poängplan för estetiska programmet 
 
Kärnämnen Poäng 
Svenska/Svenska som 
andraspråk A + B 

200 

Engelska A 100 
Matematik A 100 
Estetisk verksamhet 50 
Idrott och hälsa A 100 
Naturkunskap A 50 
Religionskunskap A 50 
Samhällskunskap A 100 
Summa kärnämnen 750 
  
Gemensamma kurser  
Arbetsmiljö och säkerhet 50 
Datorkunskap 50 
Engelska B 100 
Estetisk orientering 100 
Historia A 100 
Kultur- och idéhistoria 100 
Matematik B 50 
Nutida konst 50 
Summa Gemensamma kurser 600 
  
Projektarbete 100 
  
Inriktning musik  
Ensemble A 100 
Gehörs- och musiklära A 100 
Instrument/sång 150 
Biinstrument/sång 50 
Körsång A 50 
Summa inriktning musik 450 
  
Valbara kurser, exempel på 
kurser som kan erbjudas. Här 
väljer eleven kurser som 
tillsammans ger 300 poäng 

 

Naturkunskap B 100 
Matematik C 100 
Multimedia A 100 
Gehörs- och musiklära B 50 
Arrangering och komposition 50 
Ljudteknik A 50 
Ljudteknik B 50 
Ensemble B 100 
Musik och kommunikation 50 
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Körsång B 100 
Ensembleledning 50 
Barn och musik 50 
Kulturhistorisk fördjupning 50 
Summa valbara kurser 300 
  
Individuella val 300 
Summa 2500 

 


