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SAMMANFATTNING 

 
  

- Arbetssätt och innehåll i 
arrangering och komposition på gymnasiet 
  

- Work methods and content in 
arrangement and composition in senior high school 
  
  
Denna uppsats undersöker elever och lärares uppfattningar av arbetssättet och innehållet i 
kursen Arrangering och komposition i gymnasieskolan. Vi har kontaktat tre skolor där lärare 
och elever i kursen Arrangering och komposition har deltagit i vår internetbaserade enkät. 
Enkäten har innehållit frågor om elevernas musikbakgrund, arbetssätt och innehåll när de har 
lektion, samt önskemål om alternativ i arbetssättet och innehållet och alternativ till läxor. I vår 
undersökning av elevers komponerande och arrangerande i gymnasieskolan har vi fått fram 
att undervisningen på lektionerna ofta består av att läraren har genomgångar av 
lektionsinnehållet och sedan får eleverna utifrån direktiv jobba individuellt med uppgifterna. 
De flesta av skolorna har jobbat med instrumentkännedom, transkribering, satslära och 
stämföring som har arrangerats för olika konstellationer i ett notprogram. Två av skolorna ska 
komponera, arrangera för olika instrument och ensembler. Eleverna efterlyser en större 
variation i kursinnehållet som innefattar mer lyssnande på musikstycken som sedan används i 
arbetet med det egna uttrycket. Eleverna önskar även att man i det fria utrymmet får möjlighet 
att gå utanför de vanliga kriterierna för arbetet för att utveckla sin personlighet i det egna 
arrangerandet och komponerandet. 
  
  
Richard Karlsson & Tim Nilsson 
  
Ämnesord: Arrangering, Komposition, Undervisning, Kreativitet, Skapande 
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INLEDNING 
  
Vi har valt detta ämne för att arrangering och komposition har funnits med oss från 
barndomen respektive gymnasiet och det har fortsatt växa med tiden samt fått avtryck i våra 
musikverksamheter. Vi har på var sitt håll komponerat eller arrangerat musik som har 
framförts i samband med musikhögskolans evenemang. Med anledning av att vi har intresse 
för dessa två delar av musik fann vi det närliggande att se hur en del skolor jobbar med 
arrangering och komposition och hur de skulle vilja jobba med det. På estetiskt gymnasium 

insåg tidigt att den passade oss alldeles ypperligt vad vi är intresserade av att undersöka. 
 
För att förstå elevernas uppfattningar av innehållet har vi frågat om elevernas bakgrund i 
musik, komposition och arrangering. Vi har även utformat en enkät för läraren för att föra in 
en ytterligare dimension till innehållet av ämnet. Alla dessa aspekter är till för att ge en rikare 
beskrivning av ämnet, och elevernas komponerande och arrangerande genom vad och hur 
arbetssätt och innehåll på respektive skola är och skulle kunna vara. 
 
Att komponera och arrangera musik ligger i tiden med många möjligheter att skapa eget 
musikmaterial med bland annat mobiltelefoner, bärbara inspelningsenheter, workstations 
keyboards (avancerade modeller med en mångfald av funktioner tillägnade för komposition, 
arrangering, musikproduktion) samt mjukvaror. Till detta finns det olika förutsättningar för 
varje person till exempel, vad man äger och vad man har för ekonomiska förutsättningar. Med 
dessa tekniska möjligheter att jobba med skapande av musik hemma, i studion, i replokalen, 
kan vi då ställa oss frågan: vad kan en valbar kurs i gymnasiet med inriktning på arrangering 
och komposition bidra med i arbetet och utvecklingen? 
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BAKGRUND 
  

Arbetssätt och innehåll i arrangering- och kompositionsundervisning 
  
Att göra ett arrangemang eller komposition är att ha en uppfattning vad musik är. Musik kan i 

genom människans varseblivning och tolkning uppfattas som betydelsebärande eller 
meningsfulla på något sätt, till skillnad från kaotiska upplevelser av enstaka ljud som inte 

iduella erfarenheter man har fått genom 
 

 
I undervisning är form och innehåll två beståndsdelar som för det mesta hör ihop, det existerar 

håll som 

byter arbetssätt från notspel till gehör eller ackordanalys innebär detta att det blir ett annat 
innehåll. e samma sak som att peka i 

 Det betyder med andra ord att hur läraren presenterar musik i 
undervisningen påverkar hur eleven utvecklar kunskapen (Kempe & West 2010). 
 
En lärares arbetssätt med innehåll kan handla om hur attityden är. Patrik Schmidt (2005) talar 
om conscientization  som innebär att man utvecklar ett medvetet kritiskt förhållningssätt 
gentemot den sociohistoriska värld där man agerar som en yrkesman och medborgare. Med 
conscientization  tror Schmidt att läraren kan utveckla musiklektionerna och dess innehåll 

genom att stimulera eleverna att våga tänka mer om musikens roll i den egna ämneskulturen 
och samhället i övrigt. Schmidt resonerar vidare om arbetsklimat i musikundervisning:  
 

Music Education practice has been based on routine activities that do not foster 
communication. Instead, such practices promote the acceptance of preconceived notions, 
where the creation of value is based not on personal or communal parameters, evaluation 
and critique, creation and transformation, but upon syntactic intricacy and technical 
excellence alone (Schmidt 2005, s.6). 
 

Forskningen med fokus på arrangering i musik tycks vara svårhittad till skillnad mot 
komposition men vi har hittat några intressanta exempel på attityder på arbetssätt och innehåll 
för arrangörer ur två ämnesteoretiska böcker. Hjortek och Johansson (1999), arrangörer, 
pedagoger och författare, upplyser att i arrangering ska man bestämma vilka  som ska spela, 
vad  de ska spela och när  de ska göra det. Meningen med arrangemanget är att det ska 

förstärka och framhäva det unika i låten. Torbjörn Gulz (2001), arrangör och jazzpianist, delar 
upp arrangeringsarbetet i två delar: den första delen är arrangörens kreativa idéer och den 
andra är det rutinmässiga arbetet
däremot vara noggranna med såväl melodisk notation som med harmonik och rytmik om vi 

 
  



Richard Karlsson & Tim Nilsson 
 

3 
 

Enligt Pamela Burnard (2009) förekommer en framväxande debatt om att lärare i konstnärliga 
ämnen bör ha en engagerande attityd i sitt reflektionsarbete som ska inkludera en systematik 
och ömsesidig balans mellan det konstnärliga ämnet, utbildningsanordnarnas och övriga 
samhällets förväntningar och krav. Tanken är även att reflektionsarbetet ska vara en naturlig 
och effektiv del av det dagliga pedagogiska arbetet (Burnard 2009). Burnard (2009) menar 
vidare att reflektion ska utgöra ett redskap till påverkan för att utveckla och förändra det som 
behövs i läroplaner såväl som i kommunikation mellan barn och vuxna samt vuxna till vuxna i 
utbildningssammanhang. 
  
 Meningen med Komposition 
  

As all human-thinking, composer-thinking engages the mind, feelings, and body in the making of 
meaning (Reimer 2003, s. 222). 
  

Margaret S. Barrett (2003) har undersökt aspekter som kretsar runt kompositionen och 
kreativitetens roll i musikundervisningen och föreslår en syn på komposition som 
meningsskapande process vilket är grundläggande för det intellektuella, sociala och 
emotionella livet för barnet. Musikalisk meningsskapande är en bedrift av barnet som i rollen 
som musiker och kompositör är bunden i en uppdelad dialog med sig själv och det 
framväxande musikverket. Det som formar det musikaliska meningsskapandets kärna är 
denna konstanta dialog mellan å ena sidan individen och samhället, processen, intentionen 
och uttrycket och å andra sidan mellan kompositörsrollen, den kritiska lyssnaren och artisten 
(Barrett 2003). 
  
Meningsskapande enligt Kempe och West (2010) används av oss när enskilda intryck får form 
eller bildar gestalter i ett särskilt sammanhang. När en lyssnare hör en indisk skala i ett 
musikstycke, som denne inte känner bekantskap med, innebär det att lyssnaren inte kan 
koppla ihop skalans struktur i något som för denne är meningsfullt. Det betyder dock inte att 
musiken är meningslös för lyssnaren, utan den har i situationen inte framträtt som en 
meningsfull gestalt (Kempe & West 2010). 
  
Den meningsskapande dialogprocessen är bunden till frihet och restriktioner som Barrett talar 
om (2003). Dessa restriktioner inkluderar musikuppgiftens förutbestämda karaktär, 
färdigheter och kunskaper som barnet har med sig till uppgiften, barnets uppfattning av 
uppgiften och den sociokulturella kontexten som utgör barnets värld. När vi tar hänsyn till 
dessa restriktioner kan vi börja utforska friheterna i den kreativa upplevelsen. Att behandla 
dessa restriktioner i undervisningen kräver att vi förstår den enskilda musikbakgrunden med 
sin musikuppfattning och sina musikrelaterade miljöer som barnet och läraren tar med sig till 
undervisningen. En sådan förståelse är avgörande för att skapa en dialogisk lärar-elev relation 
som är fokuserad på ömsesidigt överblickande av problemet och som stödjer risktagande i 
sysselsättningen av meningsskapande (Barrett 2003). Barrett föreslår ett synsätt på 
komposition i musikundervisning som ett sätt att utveckla individens kapacitet att designa 
mening i tillvaron för att ge näring åt utvecklingen som människa (Barrett 2003). 
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Identitet och egen stil i Kompositionsundervisning 
  
I en studie av Sandra Stauffer (2003) undersökte hon identitet och personlig stil bland unga 
kompositörer. Hon undersökte bland annat hur identiteten och den personliga stilen var 
kopplad till processen i komposition och vad det har för innebörd i pedagogiken. Stauffer 
anser att det finns tre egenskaper av kompositionserfarenheter i skolkontext som behöver 
uppmärksammas: Möjligheter till komponering, grupp- och det individuella komponerandets 
natur, och användningen av modeller för komponerande. När det gäller möjligheter till 
komponering menar Stauffer både att unga kompositörer behöver ha tid till att kunna hantera 
medier till komponerande samt utveckla sina arbetsstrategier i komponerandet. Ännu 
viktigare är det att de behöver tid till att forma och utveckla de framträdande dragen som 
kommer att bli en del av deras kompositoriska identitet och stil (Stauffer 2003). I grupp och 
det individuella komponerandets natur finner Stauffer ett värde i erfarenheten av att 
komponera i grupp. Individer som har svårt med idéer kan bli motiverade av andra 
medverkande i gruppen och eventuellt finna inspiration till det egna komponerandet. I 
gruppen kan unga kompositörer även lära sig processer och strategier som de kan få 
användning av i sitt individuella komponerande. Men i slutändan menar Stauffer att 
komponera i grupp handlar om att samarbeta (Stauffer 2003).  
 
Stauffer (2003) nämner i sin studie en annan vanlig och grundläggande del av utvecklingen av 
den egna stilen och identiteten, och kompositionsundervisning är användningen av modeller 
som en pedagogisk strategi. I kompositionsaktiviteter kan ibland innehålla uppgifter där 
elever ska imitera en viss stilistisk modell men Stauffer är kritisk till sådant innehåll om 
elev

kulturella erfarenheter förser dem med musikaliska modeller som de intuitivt skapar ifrån. När 
väl elever ser sig själva som kompositörer så kan pedagogiska modeller vara till nytta än vad 
de hade varit i ett tidigare skede (Stauffer 2003). 
 
I en studie av Barrett (2006) har hon med influenser från studier i kreativitet undersökt ut- och 
inlärnings- föreställningar, processer och utövande av en framstående kompositionslärares 

-
utbildning. Det som kom fram ur studien var att ut- och inlärningsprocessen i komposition är 
en form av ett samarbete med gemensamma mål, insatser och stöd. Detta innebär att denna 
process kan vara en form av ett kreativt samarbete. I sin analys sökte Barrett efter strategier i 
undervisningen och kom fram till 12 strategier: 

 
1. extended thinking, provided possibilities; 
2. referenced work to and beyond the tradition (signposting); 
3. set parameters for identity as a composer; 
4. provoked the student to describe and explain; 
5. questioned purpose, probed intention; 
6. shifted back and forth between micro and macro levels; 
7. provided multiple alternatives from analysis of student work; 
8. prompted the student to engage in self-analysis; 
9. encouraged goal setting and task identification; 
10. engaged in joint problem finding and problem solving; 
11. provided reassurance; 
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12. gave licence to change (Barrett 2006, s. 201-202). 
 

Även om nu studien var mellan en elev och lärare - alltså individuell undervisning - kan 
utlärningsstrategierna som uppfattades av Barrett anpassas till skolmiljö enligt henne själv. 
Hon ger exemplet att lärarens användning av strategier som berörde den personliga 
kompositionsstilen i studien, kan uppmuntra elever i vanlig skolmiljö att söka sig utanför 
musikaliska traditioner (jämför strategi 1 och 2), (Barrett 2006). 
 
Mandy Lupton och Christine Bruce (2010) gjorde en studie i undervisning och lärande i 
komposition på universitetsstudenter som gick en kompositionskurs. Ur analysen av resultatet 
framställde Lupton och Bruce tre kategorier: Hantverk , process  och konst

att uttrycka sig själv. Lupton och Bruce kom fram till att när lärare konstruerar 
kompositionsaktiviteter borde de låta studenter fritt utveckla musikaliska idéer, värdesätta 
studenters befintliga kunskaper, överväga värdet av samarbetserfarenhet och skapa en miljö 
som förankrar ökad självständighet och egen personlighet. Deras förslag på aktiviteter var: 
  

   understanding of stylistic context including prominent composers, time periods, styles and 
genres; 

      application of compositional techniques; 
    extensive experimentation and exploration, workshopping, presentation of work-in progress 

and revision; 
        informal and formal self-reflection; 
        formative feedback from peers and teachers; 
        individual and collaborative work; and 
        student choice and freedom (Lupton & Bruce 2010, s. 284). 

  
  
Vägledning i kompositionsundervisning 
  
Stauffer skriver att vägleda i komposition samtidigt som att respektera utvecklandet av 
elevernas egen stil och identitet, kräver uppmärksamhet på det framväxande verket och de 
framträdande dragen i musiken, tålamod medan elever jobbar fram och jobbar om idéer, och 
förmågan att ställa frågor eller dirigera om elever för att motivera. Slutligen anser Stauffer att 
barn redan har en egen stil och identitet i komponerandet. 
that both supports and respects the identity and voice of young composers (Stauffer 2003, s. 
109). 
 

förslag som uppmuntrar unga kompositörer till att efterarbeta och vidarutveckla deras verk. 
Väldigt lite är känt om hur att på bästa sätt undervisa kompositions-tänkande menar Webster. 
Ett tankesätt för att interagera effektivt med unga kompositörer är att överväga steg-baserat 
var kompositören utvecklingsmässigt befinner sig enligt Webster (2003). Ett första steg kan 
vara en grundläggande period där barnet utforskar hur det ska engagera sig i och arbeta med 
begynnande musikaliska idéer. Ett andra steg kan vara relaterat till mer sakkunnighet; elever i 
detta steg kanske letar efter hjälp att slutföra uppgiften. Tredje steget är mer expert-baserat där 
personen kan metakognitivt (tänka på det man tänker) förstå den mätbara 
kompositionsprocessen och experimentera med ett par holistiska tekniker relaterat till 
tänkande och känsla för att hitta en personlig stil. Det handlar om att reflektera och vara 
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medveten om de egna tankegångarna och själva processen.. Aspekter berörande revidering 
och vidareutveckling är något som är fundamentalt till hur vi undervisar komposition hävdar 
Webster och förslår ytterligare forskning i det. 

Musik- och livserfarenheters påverkan på komponerande 
  
I en fallstudie av Stauffer (2002) på elevkompositörer i årskurs 6 undersöktes sambanden 
mellan elevernas musik och livserfarenheter i deras kompositioner. Analysen visade ett 
samband mellan elevernas kontexter och deras musik. Sociala och kulturella kopplingar var 
uppenbara i deras verk på flera sätt, några direkt kopplade till musikerfarenheter och andra 
kopplade till livserfarenheter. De unga kompositörernas instrumentala musikerfarenheter 
visade sig ha en direkt influens på deras kompositioner. Kompositionerna inkluderade inte 
bara deras eget instrument utan även de som vännerna spelar. I flera av kompositionerna hade 
eleverna börjat med att skriva utifrån en bekant melodi. Den bekanta melodin fungerade ofta 
som en utgångspunkt som sedan utvecklades. Vid närmare granskning och jämförelse av 
deras kompositioner utmynnades en relation mellan färdighet och flöde i spelandet av 
instrument och färdighet och flöde i komponerande (Stauffer 2002). 
 

An alternative explanation may be that the experience of playing an instrument over time and 
playing in ensemble in which more complex music was performed yielded a more sophisticated 
and complex understanding of how music worked, which, in turn, affected composition (Stauffer 
2002, s. 11). 
  

A rrangering och kompositionskursen 
  
Elever på musikgymnasium ska läsa kurser i sammanlagt 2 150 timmar. Minst 500 timmar är 
avsedda för egna val. De valbara kurserna väljs av olika orsaker bland annat av eget intresse. 
Kurser som oftast väljs av intresse är Arrangering och komposition, Musikproduktion och 
Ljudteknik, och undervisas ofta i mindre grupper. Det är oftare elever inriktade på konstmusik 
som läser kursen Arrangering och komposition än elever inriktade på pop och rock (Karlsson 
2002). I sin avhandling undersökte Maria Karlsson (2002) bland annat om elevers attityd till 
enskilda ämnen och kurser inom musikområdet. Undersökningen genomfördes med en enkät, 
där svaren gavs med en siffra 1  5 på en femgradig skala på 15 valbara kurser. I 
undersökningen gav eleven sin bedömning av musikkurserna, dels gällande hur mycket de 

(kallat preferens ) och dels vilken attityd de hade till kursen. För kursen Arrangering och 
komposition visade resultaten (medelvärden): Attityd = 3,53, Värdering = 3,66, Preferens = 
3,39, Antalet svar = 512. Kursen hamnar med sina medelvärden på plats sju ungefär i mitten 
av de andra kurserna. Attityderna varierar som förväntat men inte i den grad som man kanske 
hade förväntat sig konstaterar Karlsson (2002, s. 112). 
  
MUPR1201 - Arrangering och komposition är en valbar kurs och inrättades år 2000. Den 
består av 50 poäng och kan sträcka sig över ett läsår. Kursen Ingår i ämnet Musikproduktion 
där det ingår fyra kurser till som exempelvis Ljudteknik A och B (Skolverket 2011). 
MUIARA0 - Arrangering och komposition 100 poäng är efterföljande kurs där kursplanen 
inrättades höstterminen 2011 på gymnasiet. De skolor vi har gjort vår enkätstudie på går efter 
kursplanen MUPR1201 - Arrangering och komposition. 



Richard Karlsson & Tim Nilsson 
 

7 
 

  
I kursplanen MUPR1201 ska man som elev uppnå följande för att bli godkänd; 
 

Eleven arrangerar med viss handledning musik för olika ensembletyper med olika instrumentation. 
Eleven ger med handledarens hjälp exempel på grundläggande musikaliska regler för 
komponerande. 
Eleven tolkar med handledarens hjälp kompositioner och arrangemang inom olika genrer. 
 

MUIARA0 - Arrangering och komposition är mer detaljerad än den äldre i innehållet. I den 
nya ska undervisningen som helhet utveckla kunskaper i harmonisering, arrangering, 
komposition och eleven ska även få möjlighet att lära sig mer om musikdatautrustning för att 
kunna använda den vid arbete av komposition, arrangering, gehör. IT och Musik får med 
andra ord en mer given plats i studiearbetet, vilket inte finns med lika tydligt i den gamla 
kursplanen. I den gamla ska man som elev kunna analysera kompositioner och arrangemang i 
olika genrer, medan man i den nya förväntas detta: 
  

Eleven redogör översiktligt för någon typisk ensemble och musikformer från några olika 
musikaliska epoker och stilar. 
Eleven ger enkla exempel på melodik, harmonik, periodicitet och rytm. 
Eleven redogör översiktligt för någon typisk ensemble och musikformer från några olika 
musikaliska epoker och stilar (Skolverket 2011). 
 

Detta stycke säger att enligt den nya kursplanen ska man som elev även få kunskaper om 
musikhistoria för att man talar om möjligheten att beskriva och reflektera kring 
instrumentsättningar i olika epoker och stilar. Vidare kan vi säga att enligt den nya kursplanen 
ska eleven få ännu mera förutsättningar om musik som ämne för att nå en större 
självständighet som ämnesutövare, vetare och tänkare kring innehåll och betydelser på ett mer 
djupgående plan som rör inriktningar i ämnet (Skolverket 2011). Valbara kurser inom 
musikområdet har ofta ambitiösa programmål (Karlsson 2002). 
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Problemformulering 
  
Elever som väljer att gå kursen Arrangering och Komposition har förmodligen ett intresse att 
komponera och/eller arrangera och vill eventuellt upptäcka något nytt och utvecklas inom det. 
Valet av lärarens arbetssätt kan påverka innehållet så att eleverna inte lär sig det de önskar 
och det som är nödvändigt för deras egen utveckling på musikområdet. Det kan finnas skilda 
uppfattningar från lärare och elever om samma ämne och genom att få respektive parts 
uppfattning kan vi få ett balanserat och verklighetstroget utlåtande. Detta för att både elever 
och lärare figurerar som aktörer i samma arbete och arbetsmiljö och var och en har sin roll i 
arbetet och därmed en direkt eller indirekt påverkan. 
  
Lärarens synsätt på lärande kan behöva utvidgas för att undvika rutinmässigt arbete där 
variation inte är givet. Variation kan vara en nyckel i arbetssätt för att innehållet ska påverka 
elevens lust att tänka om sitt lärande och känna att personligheten är en del av processen i 
arbetet med arrangering och komposition. 

Syfte 
  
Syftet är att undersöka elever och lärares uppfattningar och idéer om arbetssätt och innehåll i 
gymnasieskolans arrangering och kompositionsundervisning. 
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METOD 
  
Urval 
 
Från första början hade vi tänkt välja två skolor där kursen Arrangering och komposition 
bedrivs på liknande sätt för att få två grupper vars svar skulle kunna ligga nära varandra och 
eller/och ge en bredare syn än vad en skola hade gett. 
 
I förstahand sökte vi läraren till Arrangering och komposition på gymnasieskolornas 
hemsidor. Om det inte var angivet vem som var lärare i ämnet på hemsidan så mejlade vi den 
som nämndes som kontaktperson för estetiska programmet och frågade efter läraren till 
kursen. Förfrågan om medverkan till vår undersökning skickades sammanlagt till sju skolor 
och vi fick tre ja till medverkan. Vi bestämde oss för att ha med de skolorna som hade svarat 
ja. Sagt och gjort så hade vi tre skolor till vår undersökning. Två av de tre skolorna vi skulle 
genomföra undersökningen på genom att finnas på plats, kontaktade vi läraren på telefon 
också vid ett senare stadium för att samtala inför genomförandet. Den tredje skolan närvarade 
vi inte på med andledning av deras pressade schema. 
 
Enkäten 
 
Metoden som vi använde oss av var elektronisk enkätundersökning där respondenterna kunde 
svara utförligt (se bilaga 1 och 2). Den elektroniska enkäten gjordes först via vårt universitets 
mejlkonto i Google docs. Men det visade sig att det inte gick att skicka eller dela enkäten med 
andra mejladresser utanför universitetets mejlkonton varav enkäten gjordes om i ett av våra 
privata mejlkonton och då gick det bra. 
 
Enkät förknippas ofta med formulär som skickas per post men numera är det även vanligt att 
man kan få enkäter skickade direkt till mejlen från olika företag och det kan även som i vårt 

till skolan vid genomförandet av enkäten för att informera, hjälpa till och förtydliga saker i 
enkäten om det behövdes (Patel & Davidson, 2011, s. 73). 
 
När det var helt klart med den första skolan skickade vi enkäten till elevernas och lärarens 
mejladresser och en av oss åkte ut till skolan och presenterade examensarbetet och 
undersökningens syfte. De informerades också om vad som gällde kring anonymiteten och 
konfidentialiteten. Några av deltagarna gjorde enkäten på plats och några andra väntade till 
senare eller stod över. 
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RESULTAT 

Resultatpresentation 
 
Våra respondenter består av tre skolor där både lärare och elever har deltagit i vår 
undersökning. De skolor vi har använt kallar vi för skola A, B, C. 
 
 Skola A 
  
Totalt nio svar på Elevenkäten samt ett svar på lärarenkäten i Skola A. Den elektroniska 
enkäten skickades till elevernas och lärarens mejladresser.  Den besvarades i samband med 
vårt besök under lektionstid eller i efterhand. Svaren kunde vi sedan läsa genom våra privata 
mejlkonton med tillgång till Google Docs där enkäten hade skapats.  
  
Elevenkäten 
  
Eleverna har börjat med musik innan eller under tiden i grundskolan. Detta musicerande 
bestod i att prova olika instrument i olika situationer, både självständigt, i lektioner på 
kulturskolan och även i spel med andra. Några elever har även gått i musikklass. Under 
grundskoleperioden började flera av dessa elever att utveckla en musiksmak som ledde till att 
de tog med sig sitt eller sina instrument och började spela i band. Eleverna har under fritiden 
arrangerat och/eller komponerat genom spel på det egna instrumentet kombinerat med 
improvisation, musiklyssning, dokumentation och vidare arbete i musikdataprogram samt 
utökat antalet stilar i skapandet. 
  

Jag började komponera själv strax efter att jag hade lärt mig spela lite (d.v.s. för fem eller fyra år 
sedan) med väldigt primitiva tabs (jag kunde inte läsa noter då, därför chansade jag på notvärden 
eller gjorde ett streck för att markera var det skulle finnas en paus). Det ändrade sig när jag fick tag 
på GuitarPro. När jag hade fått det, började jag komponera och arrangera för flera instrument, 
lärde mig notvärden etc. 

  
På lektionstid jobbar eleverna med komposition och arrangering utifrån givna ramar från 
läraren och läroböckerna som används. De givna ramarna betyder då att de ska använda en 
egen- eller en befintlig melodi som de sedan arrangerar genom att lägga till flera stämmor i 
dataprogrammet Sibelius. Läxorna de får är att vara klara med grundmomenten i 
lektionsuppgifterna och även utveckla uppgiftens utförande ytterligare. Det kan vara genom 
att i Sibelius lägga till fler stämmor, intervall etc.  
 
Elevernas önskemål om kursinnehållet och läxor handlar om att en del är nöjda som det är i 
nuläget. De som är nöjda vill ha en grundläggande struktur i ämnet. Andra anser att ramarna 
är dominerande och de vill få mer tid till att både utveckla sina egna kompositions-sidor i sig 
men också att komponera mer fritt utan ramar och även höra andras egna stycken. Helt enkelt 
vill flera av dem få möjlighet att även i detta ämne utveckla sin egen personlighet i 
komponerandet och andra vill ha variation genom att göra praktiska moment av uppgifterna 
som kan betyda att verken spelas upp av dem i gruppen. 
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 Lärarenkäten 
  
Läraren säger till en början följande om kursinnehållet: 
  

Väldigt grovt uttryckt är det grundläggande tekniker i Melodik - frasuppbyggnad, form, 
Stämföring - 2-, 3- och 4-stämmighet med och utan basstämma. Arrangering - små och stora 
konstellationer, instrumentkännedom, form- och genretänk. 

  

och övningsdelen som lärobok och att uppgifterna utförs i dataprogrammet Sibelius. När 
vårterminen kommer ska eleverna skriva egna arrangemang där något eller några av dem 
spelas upp av andra gruppdeltagare eller någon annan ensemble på skolan. I fråga om olika 
tekniker anser läraren att övningsuppgifterna ur Ingelf är bra för att det blir mer regelbundet 
jobb än om de skulle ha större projekt.  
 
När det gäller önskemål kring kursinnehållet anser läraren att med 75 min/vecka är det 
tillräckligt mycket kursinnehåll för närvarande. Om läraren hade en större tidsram skulle 
denne vilja gå djupare in på ämnet på följande sätt: 
  

Annars skulle jag vilja kunna gå in i olika genrer på ett djupare sätt, formmässigt 
(kompositionsdelen) och stämföringsmässigt (arrangeringsdelen). Verkligen kunna lyssna in och 
nå insikt om varför det låter som det gör och hur man själv kan åstadkomma det. Syftet vore att se 
vilken rikedom det finns inom olika genrer, rytmiskt, melodiskt, harmoniskt och formmässigt och 
att eleverna ska få förmågan att kunna gå från helheten till delarna. 

  
 Skola B 
  
Totalt tolv elever svarade på elevenkäten och en lärare på lärarenkäten. Den elektroniska 
enkäten skickades till elevernas och lärarens mejladresser.  Den besvarades i samband med 
vårt besök under lektionstid eller i efterhand. Svaren kunde vi sedan läsa genom våra privata 
mejlkonton med tillgång till Google Docs där enkäten hade skapats.  

Elevenkäten 
  
Alla elever började eller hade ett intresse för musik i en mycket tidig ålder och hade ofta en 
eller flera familjemedlemmar som har ett stort musikintresse, och har föräldrar som är 
musiklärare eller musiker. Ett flertal av eleverna började framförallt komponera och/eller 
arrangera på gymnasiet eller hade spelat i band sedan tidigt i högstadiet. Av dem som har 
spelar i band var det vanligt att de hade börjat komponera musik för sitt band, i bland 
tillsammans med någon annan i bandet. Några få började komponera i sjuårsåldern varav en 
komponerat för större orkester och andra hade inte fortsatt att arbeta med sina idéer. 
  

Mitt huvud har alltid snurrat av egna musikaliska idéer. Allt ifrån vanliga poplåtar till stora 
orkesterstycken av klassisk karaktär. Men av någon anledning, kanske av ren lathet, har aldrig 
något kommit ner på pränt. Detta trots att jag läst noter sedan jag var sex år gammal. Att jag aldrig 
skrivit ner någon egen musik kan också bero på att jag tvivlar på min förmåga och inte anser mig 
tillräckligt bra vilket såklart egentligen är en befängd tanke för hur ska man kunna lyckas om man 
inte först får misslyckas? 
  

Återkommande instrument bland de som går kursen var piano, fiol och sång, varav de flesta 
sjunger i kör. De har jobbat en del med häften om stämföring under lektionerna. Läraren har 
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då en genomgång av den stämföringen det berör, första halvan av lektionen. Sedan har 
eleverna resten av halvan gjort uppgifterna i häftet samtidigt som de får vara kreativa i det. 
Om inte uppgifterna har slutförts under lektionen har eleverna fått jobba vidare på egen tid. 
Polyfonsats har också varit en stor del av kursen där de har behandlat melodisk basstämma, 
diskantstämma, obligatstämma och imiterande stämmor. De har komponerat för fyrstämmig 
talkör efter egen eller annan text som de har fått skriva in i ett notprogram. Inför arbetet har de 
tittat på andra talkör-stycken för att inspirera deras egen komposition. I den jobbade de 
framförallt med rytmik, dynamik och känsla. De har i och med detta fått lära sig en del om 
musikuttryck. Det mesta av komponerandet gjordes på lektionen men de har även fått jobba 
lite med kompositionen utanför lektionerna. Efter det arbetet har var och en fått lära ut sin 
komposition till de andra på lektionerna. Nästa period består av att arrangera för stråkkvartett. 
  
Önskemål som finns bland eleverna är att skriva och arrangera egna låtar. Varianter på det 
önskemålet är att jobba och arrangera flera låtar istället för korta uppgifter, och att lyssna på 
låtar som de sedan gör ett arrangemang på utifrån det man har hört. Det finns en önskan om 
att arrangera och/eller komponera för sång och kompband med blås- och körstämmor, och 
större sättningar som exempelvis kör, orkester, och blåsorkester. Några skulle vilja jobba med 
fritt skapande där läraren till exempel kan fungera som en handledare. Någon vill lära sig fler 
regler inom arrangering, jobba mer med notprogrammet och att bli självständig i 
komponerandet. 
  
Lärarenkäten 
  
Eleverna har jobbat med talkör och tvåstämmig homofon- och polyfonsats. De kommer att 
komponera en helton- och en tolvtonskomposition. Andra moment framöver är att skriva en 
egen låt med leadsheet och kompskiss, arrangera för combo band(små ensembler med solist- 
och kompinstrument) i jazz eller pop, och komponera eller arrangera för stråkkvartett och 
blåskvintett. På lektionerna presenteras modeller som sedan gås igenom, sedan får eleverna 
arbeta själva med lärarens handledning. På lektionerna arbetar de med övningar som ibland är 
friare och ibland mer styrda. De arbetar då dels på vanligt notpapper, olika stenciler och med 
ett notprogram. Läxorna de gör består av övningar eller större egna arbeten. 
  

Övningarna är till för att eleverna ska fördjupa sina kunskaper i arrangeringshantverket och lära 
sig olika metoder och sätt att förhålla sig till i sitt skapande. 

  
Eleverna arbetar med detta under lektionerna men ibland tar genomgångarna längre tid av 
lektionen. Läraren skulle vilja ha mer tid till individuell handledning. Det är ofta frustrerande 
att inte hinna ge var och en handledning i den utsträckning som önskas. Tillgången till 
notprogrammet i datorerna och arbeten som har skrivits i det har dessutom varit problematisk. 
När läraren ger en större friare uppgift kan denne märka att en del elever inte gör något alls. 
Läraren tror att det kan bero på att de har svårt att komma igång samt att de tycker att det är 
svårt. Det kan vara så att en del klarar kanske en mer styrd uppgift, till exempel göra en 
ackordbakgrund. När det kommer till att göra ett arrangemang för combo band är det svårare 
att tillämpa sina kunskaper. Det kan gälla i stort sett saker från basal notering, balkning eller 
vad som helst. Läraren vill att eleverna ska kunna arbeta självständigt med de små 
kunskapsområdena i ett sammanhang.  
 

Jag tror att man får gå en medelväg eller individualisera mer. Kan vara lite svårt dock när man har 
14-15 i en grupp. 
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Skola C  
  
Den elektroniska enkäten skickades till elevernas och lärarens mejladresser. Eleverna och 
läraren svarade på enkäten på egen tid utan vår närvaro. Totalt fem elever svarade på 
elevenkäten och en lärare på lärarenkäten. Svaren kunde vi sedan läsa genom våra privata 
mejlkonton med tillgång till Google Docs där enkäten hade skapats.  
 
 Elevenkäten 
  
Eleverna började spela ett instrument från att de var sex till nio år gamla och det är bara en 
som nämner att den bytte till ett annat instrument  från blockflöjt till oboe. Annars så har de 
mest lagt till ytterligare instrument i sitt musicerande. Inget instrument bland eleverna är 
speciellt dominerande av vad de nämner om det, det spelas allt ifrån bastuba till oboe. Några 
har börjat lära sig ett eller flera instrument under tiden på gymnasiet. De flesta började i 
samband med kursen komponera och arrangera låtar. En av eleverna började göra egna låtar i 
trettonårsåldern med dator och keyboard som eleven själv mixade. En annan elev komponerar 
på basen och hittar samtidigt på små melodier med sin röst. Att hitta på ackord i stunden på 
piano eller gitarr räknas inte som komponerande enligt en elev. 
  
De har under lektionerna gått igenom olika musikensembler, instrumentkännedom, 
transkribera en pianostämma till en valfri instrumentgrupp, till exempel stråkensemble, och nu 
håller de på med att stämföra melodier. De har jobbat i grupper, gjort redovisningar, sett på 
film och haft prov. De får göra mycket själva och deras lärare kontrollerar momenten de gör 
och har teoretiska genomgångar ibland men oftast får de arbeta själva. De har inga läxor men 
däremot inlämningsuppgifter under lektionstid som ska vara klara innan terminens slut. De 
jobbar framförallt med och genom ett notprogram och är därför beroende av det. 
  
De flesta av eleverna är nöjda med innehållet som det är i lektionerna. Eventuella läxor ser de 
som problematiskt för de använder ett notprogram ofta på lektionerna som de känner sig 
beroende av om de skulle ha läxor. Även lärarens handledning är något som de skulle sakna 
då. En elev vill lära sig mer instrumentkännedom beroende på att eleven själv spelar 
tillsammans med andra. En annan elev kanske skulle vilja analysera låtar för att få inspiration 
till det egna komponerandet. En tredje skulle tycka det vore kul att skriva om en låt man gillar 
för orkester eller kör. 
  
 Lärarenkäten 
  
På lektionerna har läraren genomgångar av olika moment, sedan jobbar eleverna självständigt 
med olika uppgifter i ett notskrivningsprogram. Uppgifterna består av transkriberingar, 
instrumentkännedom, skriva andrastämmor, basstämmor, bakgrundsstämmor, några 
kompositionsuppgifter. Ibland har de grupparbete som eleverna sedan muntligt redovisar. En 
del av uppgifterna spelas upp för de andra för att få respons. De har inga direkta läxor men 
däremot har eleverna inlämningsuppgifter med ett slutdatum. Oftast jobbar eleverna 
självständigt med uppgifterna i notskrivningsprogrammet, på så vis bromsas inte de snabba 
eleverna av de som har svårigheter i ämnet. 
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Resultatanalys 
 
  
Intresse och nyfikenhet. 
 
Skola A 
 
Eleverna har under fritiden arrangerat och/eller komponerat genom spel på det egna 
instrumentet kombinerat med improvisation, musiklyssning, dokumentation och vidare arbete 
i musikdataprogram samt utökat antalet stilar i skapandet. Då kan deras intresse och 
nyfikenhet ha bestått i vad de mer kan lära utifrån det de redan kunde, och applicera 
kurskunskaperna till just dessa sysselsättningar som instrumentspel, improvisation, 
användning av stilar, dokumentation och redigering mm. 
 
Läraren anser att det nuvarande upplägget med uppgifter utifrån en lärobok med övningar är 

skulle bli med större 
Om läraren hade mer lektionstid skulle denne vilja ha fördjupning både i olika 

genrer och i form och stämföring där eleverna kan lyssna och nå insikt om varför det låter 
som det gör och hur de själva skulle kunna åstadkomma det. Lärarens attityd är att eleverna 
ska få en god kännedom i hantverket genom att träna sig på olika tekniker. Vid mer tid skulle 
läraren kunna gå djupare in på ämnet och då hade det nog funnits utrymme för moment som 
arrangering och komposition utifrån elevernas bakgrund och deras kunskaper om 
instrumentspel, improvisation. Nu kan enbart delar av elevernas bakgrund som användning av 
dator och mjukvaror för inspelning och redigering användas. Läraren prioriterar hantverk och 
teknik så att eleven får en god grund som sedan eleverna kan använda för eget uttryck. Barrett 
föreslår ett synsätt på komposition i musikundervisning som ett sätt att utveckla individens 
kapacitet att designa mening i tillvaron för att ge näring åt utvecklingen som människa 
(Barrett i Hickey 2003). Hjortek och Johansson (1999) upplyser att i arrangering ska man 
bestämma vilka  som ska spela, vad  de ska spela och  när de ska göra det. Meningen 
med arrangemanget är att det ska förstärka och framhäva det unika i låten. Det kan vara så att 
läraren skulle kunna motivera sitt val av arbetssätt och innehåll för eleverna om denne, som 
Barret (2003) är inne på, designar undervisning så att teknikerna och hantverket kommer fram 
på ett meningsfullt sätt. Det skulle även vara bra för läraren att ytterligare skapa konkreta 
mönster genom att som Hjortek och Johansson (1999) upplysa om attityd i 
arrangeringsarbetet. Eleverna skulle nog lättare ta till sig teknikträningen om de ser en mening 
med det. 
 
Skola B 
 
I skola B kan vi konstatera att eleverna har ett intresse och nyfikenhet som handlar om att 
komponera och arrangera egna låtar samt att lyssna på befintliga låtar för att tolka dem i egna 
arrangemang. Det finns även ett intresse hos eleverna att ha en större övergripande kännedom 
om arrangering med hjälp av ett utökat arbete med notprogrammet för att slutligen bli 
självständiga. Flera av eleverna har komponerat och arrangerat tidigare för band eller annan 
typ av sättning och de kan då ha haft förväntningar att utveckla kunskaper för just dessa 
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områden. En annan elev hade fått några skapande idéer men inte fullföljt och utvecklat dessa 
till en färdig låt. Då kan dennes förväntning inför kursen ha varit att lära sig tekniker och 
kunskaper som denne sedan kunde ha hjälp av för att slutföra sina ursprungliga stoff till 
färdiga musikstycken.  
 
Läraren i Skola B har jobbat med stämföring, då mest tvåstämmigt i homofon- och 
polyfonsats och eleverna ska så småningom jobba med helton - och tolvtonskompositioner. På 
lektionerna presenteras modeller som sedan gås igenom, sedan får eleverna arbeta själva med 
lärarens handledning. I kursplanen står bland annat följande kriterier för att bli godkänd: 

dledning musik för olika ensembletyper med olika 
instrumentation. Eleven ger med handledarens hjälp exempel på grundläggande musikaliska 

musikbakgrund med sina miljöer och förutsättningar i åtanke inför arbetet med en uppgift. På 
så sätt kan läraren skapa en ömsesidig dialog med eleven som utvecklar meningsfullhet i 
undervisningen. Läraren i Skola B gör liksom läraren i Skola A, prioriteringen att jobba med 
hantverk och tekniker enligt teoretiska ramar, vilket nog beror på tolkningen av kursplanen. 
Meningsskapande här skulle kunna vara en kompromiss från lärarens sida där man å ena sidan 
jobbar med tekniker för att träna sig i hantverket, å andra sidan tar tillvara på elevernas 
bakgrund i band och låter dem likt Barrett är inne på, skriva för de instrument som de spelar 
med, alternativt tala med dem om bakgrund och råda dem till vilka tekniker de kan använda 
för sitt egna sammanhang - band. 
 
Skola C 
 
I skola C hade de flesta börjat i samband med kursen att komponera och arrangera låtar. Här 
finns det hos en elev intresse och nyfikenhet i att lära sig mer om olika instrument för att 
överföra den kunskapen till elevens spel med andra men överlag i skola C så kan vi inte se 
någon nyfikenhet på något annat än det som undervisningen redan ger. Läraren har en 
genomgång och sedan får eleverna jobba självständigt med olika tekniker som 
instrumentkännedom, stämföring, ibland jobbar eleverna med andra och ibland redovisas 
uppgifterna inför de andra för respons.  
 
Om en lärare byter arbetssätt från notspel till gehör eller ackordanalys innebär detta att det blir 
ett annat innehåll. Det betyder med andra ord att hur läraren presenterar musik i 
undervisningen påverkar hur eleven utvecklar kunskapen (Kempe & West 2010). Läraren har 
även här valt sin väg att jobba på och välja innehåll. Tekniker och hantverk förmodligen för 
att det passar enligt kursplanen. Det som skulle vara bra är om läraren tänkte lite mer som 
Kempe & West är inne på att, vilket arbetssätt och innehåll som denne väljer avgör hur 
eleverna kommer uppfatta arrangering och komposition. Detta kan leda till att eleverna får en 
ganska smal presentation av vad arrangering och komposition är och kan innebära, begränsat 
till lite mer teori än upplevelse.  
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Variation och identitet i undervisningen och elevernas komponerande 
  
Skola A 
 
En grupp av elever tycker det är bra som det är för att de vill ha en struktur som de hela tiden 
jobbar utifrån medan en annan tycker att strukturen är dominerande och de vill ha möjlighet 
att gå fritt utanför den till förmån för att utveckla sin identitet. I den andra gruppen 
förekommer även önskemålet att få höra andra deltagares egna stycken samt att få fler 
praktiska moment genom att arbetena som varje elev utför under kursens gång spelas upp 
inför de andra i kursen. 
 
Skola A:s lärare anser att det nuvarande upplägget med uppgifter utifrån en lärobok med 

lle bli med 

gruppen eller en ensemble på skolan. Om Skola A:s lärare hade mer lektionstid skulle denne 
vilja ha fördjupning i olika genrer, i form och stämföring där eleverna kan lyssna och nå insikt 
om varför det låter som det gör och hur de själva skulle kunna åstadkomma det. Patrik 
Schmidt (2005) talar om att i musikundervisning kan rutinmässigt arbete leda till att 
kommunikation baserat på personliga, kreativa, utvecklande tankar, kommer i skymundan för 
att lämna plats åt bemästrande av det tekniska. Läraren i Skola A ger med sitt koncept 
eleverna en hantverkskunskap, men när de sedan ska skriva åt de andra i gruppen eller 
ensemblen i skolan kanske musiken låter bra tekniskt men inte personligt. för att lektionerna 
har blivit enligt Schmidts tankegång likartade i arbetssätt och innehåll med mindre utrymme 
för elevernas egna tankar. 
 
Skola B 
 
I skola B vill alla elever ha förändring. Ett önskemål är att skriva och arrangera egna låtar på 
så sätt att ha med fler låtar än mestadels korta uppgifter samt arrangera något som man har 
hört. Ett annat är att skriva för större ensembler som inkluderar flera slags instrument. Ett par 
stycken i skola B vill jobba mer självständigt under lektionen där läraren fungerar som 
handledare. 
 
Skola B kommer enligt läraren, framöver ha större arrangering- och kompositionsuppgifter 
där eleverna ska bland annat skriva en låt som arrangeras för ett combo band med jazz- eller 
popinriktning. Läraren i skola B skulle vilja ha mer tid till individuell handledning och vill 
även att eleverna ska på egen hand kunna arbeta med beståndsdelarna i 
arrangering/komposition i ett större sammanhang. I en studie av Barrett (2006) har hon med 
influenser från studier i kreativitet undersökt ut- och inlärnings- föreställningar, processer och 
utövande av en framstående kompositionslärares arbete med sistaårselever i en högre 
utbildning. Det som kom fram var att ut- och inlärningsprocessen i komposition är en form av 
ett samarbete med gemensamma mål, insatser och stöd. Detta innebär att denna process kan 
vara en form av ett kreativt samarbete. Burnard (2009) menar i sin teori att tanken är även att 
reflektionsarbetet ska vara en naturlig och effektiv del av det dagliga pedagogiska arbetet. 
Burnard (2009) menar vidare att reflektion ska utgöra ett redskap till påverkan för att utveckla 
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och förändra det som behövs i läroplaner såväl som i kommunikation mellan barn och vuxna 
samt vuxna till vuxna i utbildningssammanhang. Det som Barrett (2006) och Burnard (2009) 
talar om har sin plats i Skola B för att eleverna vill ha förändring för att få mer utrymme för 
sitt egna uttryck och läraren kommer så småningom till detta efter att de har fått med sig 
tekniker i hantverket. Läraren skulle behöva reflektera mer över sitt val av arbetssätt och 
innehåll så att det blir plats både för vad kursplanen säger, men också vad eleverna önskar. 
Genom ett sådant reflektionsarbete som Burnards (2009) där läraren tänker om det som har 
valts är lämpligt och tillräckligt, kan denne förmodligen se mer vad eleverna vill och det kan 
då enligt Barretts (2006) och Burnards (2009) resonemang, bli mer plats för kommunikation 
angående ämnet samt kreativt i samarbete mellan lärare och elev.  
 
Skola C 
 
I skola C anser en majoritet att det är bra som det är för att de inte kan jobba med uppgifterna 
hemma och skulle sakna lärarnärvaron och en minoritet vill ha förändring av samma skäl som 
skola B. Minoriteten i skola C har önskemål om att analysera diverse låtar för att inspireras till 
det egna komponerandet samt att välja en egen favoritlåt och arrangera den för större 
ensembler som orkester eller kör. Meningsskapande används av oss när enskilda intryck får 
form eller bildar gestalter i ett särskilt sammanhang enligt Kempe och West (2010). Om 
eleverna skulle få välja en egen låt som de gillar och har någon egen relation till skulle detta 
enskilda intryck få form eller bilda gestalt i en ny låt för dem eller ett arrangemang för 
orkester.  
 
Vid byte av arbetssätt kan detta innebära att det blir ett annat innehåll enligt Kempe och West 
(2010). Det kan betyda att beroende på hur läraren presenterar musik i undervisningen 
påverkar det hur eleven utvecklar kunskapen (Kempe & West 2010). Om vi har Kempe och 
West resonemang i åtanke och överför detta till vårt sammanhang kan vi tänka att om läraren 
konstruerar undervisningen enbart från ett arbetssätt - hantverkstekniker som övas med 
datorn, kommer eleverna kanske få en uppfattning om att det är så här arrangering och 
komposition ser ut. Eleverna kommer då kanske att kunna jobba väldigt bra med detta 
arbetssätt, men det kan betyda att de inte kommer att ha en större metodbank än detta 
arbetssätt, varje gång de jobbar med arrangering och komposition.   
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DISKUSSION 
 
 
I vår studie har vi haft som syfte sökt efter elevernas uppfattningar och idéer om arbetssätt 
och innehåll. Det har visat sig att en del av eleverna är tillräckligt nöjda med undervisningen 
både i allmänhet men även för att de vill ha en grundläggande struktur i ämnet. Andra vill ha 
mer variation för att utvecklas i sitt uttryck, genom att komponera och arrangera mer låtar än 
enbart övningar eller arrangera låtar som de tycker om samt spela upp övningar för varandra i 
gruppen så att det blir mer praktiska moment alternativt överföra kurskunskaperna till sin 
egen verksamhet utanför skolan. Det finns även önskemål om att både skriva för andra och 
större ensembler och jobba mer fritt utanför de givna lektionsramarna. Lärarnas uppfattningar 
och idéer handlar om att ge eleverna regelbundna uppgifter utifrån olika tekniska modeller så 
att de får kunskaper i hantverket för att använda och tänka mer kring dessa kunskaper när de 
sedan gör kompositioner och arrangemang. Lärarna ser tiden som knapp för att både träna på 
teknik och ge mer plats för moment som handlar om samtal, lyssning och elevernas egna 
önskemål. Det finns uppfattning om att tiden inte räcker till för att hjälpa alla elever så mycket 
som det behövs individuellt. 

Personlig stil kontra hantverk? 

I vår analys har vi sett att lärarna strävar efter att eleverna ska få ett gott hantverk i rollen som 
kompositör och arrangör medan eleverna vill redan tidigt utveckla sin personliga stil och ta 
vara på sina musikintressen. Utveckla en personlig stil eller ett hantverk, finns det några 
motsättningar? I Lupton och Bruce (2010) studie delade de upp sättet att skapa en 
komposition i Hantverk , Process  och Konst . Lupton och Bruce (2010) pekar på så vis 
olika utgångspunkter i komponerandet av ett musikverk. Hantverk  skulle kunna innebära att 
kompositören utgår från en specifik form, till exempel fuga eller strikt tolvtonskomposition, 
Konst  kan innebära att kompositören jobbar utan en fast form med egna fria idéer. Som vi 

ser det skulle tillvägagångsättet Hantverk  innebära utveckling av elevernas tekniska sida 
och vad Konst  innebär skulle utveckla elevernas egen stil. Utifrån vad vår undersökning 
pekar på så är Lupton och Bruce (2010) Hantverk  mest representativ i vad som eftersträvas 
i undervisningen. Läraren har som vi förmodar en bild av vad ett gott hantverk innebär i 
arrangering och komposition och eftersträvar att lära eleverna det. Vi kan tyda utifrån det att 
det finns en kompositorisk norm i undervisningen. Eleverna utvecklar förmodligen en likartad 
stil i sitt komponerande. Är det undervisningen eftersträvar, att alla ska ha en likartad stil i sitt 
komponerande? Vi tvivlar på att det är likartade stilar utbildningen skulle vilja framhäva. Vi 
tror att utbildningen skulle vilja framhäva och utveckla allas personligheter och identitet även 
eller givetvis i det egna skapandet. 
  
Vi tycker oss se att lärarna i vår studie eftersträvar att de ska liksom det som Gulz (2001) talar 
om - att arbetsätt i arrangering ska innehålla en noggrannhet i notation av melodik, harmonik, 
rytmik så att arrangören på bästa sätt får fram sina idéer till musikerna vid uppspel - etablera 
en noggrannhet hos eleverna i arbetssättet med hantverket, både för att eleverna ska kunna 
olika tekniker, men också att de lär sig den noggranna notationen så att deras personligheter i 
arbetet lättare kommer fram med hjälp av teknikerna. Med anledning av flera elevers missnöje 
av arbetssättet på lektionerna skulle lärarna kanske vara mer tydliga i presentationen av syftet 
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med sina arbetssätt. Genom att till exempel utgå i presentationen utifrån liknande 
förhållningssätt i arbetssätt både på lektionstid och utanför kursen, enligt det som Hjortek och 
Johansson (1999) talar om att arbetsätt i arrangering bör utgå från tankegångarna; vilka  som 
ska spela, vad  de ska spela och när  det ska göra det samt att arrangemanget ska ta fram 
det karaktäristiska i det ursprungliga stycket. På så sätt skulle eleven förstå mer om kursens 
arbetsätt och skulle kanske jobba bättre med innehållet. 
 
Eleverna anser att deras kreativitet får för lite konkret plats i innehållet till förmån för tekniker 
de ska lära sig och arbetssättet de lär sig på. Lärarnas övervägande synsätt på hur eleverna ska 
lära sig kan sammanfattas med att de har förebyggande delmoment i undervisningen som 
sedan ska 
Lärarna ser det som att det konkreta kommer när hantverket är stabilt hos eleverna, vilket gör 
att arrangera och komponera för grupper och olika instrument kommer längre fram i kursen. 

Intresse och erfarenhet 
 
Vi tror utifrån vår analys att läraren kan tydligare ta vara på elevernas musikerfarenheter och 
musikintressen i undervisningen för att komma närmare deras tankar och önskemål. Burnard 
(2009) anser att läraren bör ha ett engagerande effektivt reflektionsarbete som balanserar det 
konstnärliga ämnet samt förväntningar och krav från utbildningsanordnare och övriga 
samhället. Reflektionsarbetet ska även leda till en utvecklad kommunikation mellan barn och 
vuxna samt vuxna och vuxna. Relaterat till vår undersökning kan vi säga att med hjälp av 
reflektionsarbetet enligt Burnards (2009) princip, kan läraren lättare finna elevens intresse i 
musik och ha det som en hjälp för arbetssättet med upplevelse av arrangering och 
komposition. Detta reflektionsarbete kan också få läraren att ta reda på mer om elevens 
bakgrund och musikintresse via samtal med föräldrarna och då få antingen en 
grunduppfattning om elevens bakgrund och musikintresse eller få en bredare och större 
uppfattning om elevens bakgrund och musikintresse. En dylik vetskap skulle kunna leda till 
att läraren gör mer förnuftiga och rättvisa val för att den vet en individs förutsättningar inför 
arbetet och i arbetet. 
  
I vår undersökning har det visat sig att eleverna ska eller har komponerat för varandra i 
gruppen. Vi uppfattar det som att de använder varandras instrumentala spel som en resurs 
vilket är en fördel i sig, så att de kan lyssna på det de har arrangerat eller komponerat och få 
feedback på det. Det vi funderar på är utifrån vad Stauffer (2002) kom fram till i en av sina 
studier att unga kompositörernas instrumentala musikerfarenheter hade en direkt påverkan på 
deras kompositioner och att det finns en relation mellan färdighet i spelandet av instrument 
och färdighet i komponerande. Kanske finns det något att vinna på här i undervisningen? 
Eleverna ska kanske inte bara se på varandra som musiker- a som 
resurs och komponera utifrån sina egna instrumentala musikerfarenheter. Om de har spelat i 
rockband i ett par år kan de arrangera något för dem. Eleven har troligen genom åren vunnit 
en del instrumentala kunskaper som bandet består av och vad som är instrumentens typiska 
musikaliska roll. Slutsatsen här är att istället för att utgå från teknik och sedan komposition så 
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börjar eleven med komposition och kompletterar vid behov av tekniker. Eleven kanske även 
då ser de faktiska behoven av olika tekniker och upplever det som meningsfullt. 
 
Slutdiskussion 
  
I vårt val av enkät som metod var vi ute efter att få in flera svar från elever och lärare. Vi ville 
få en bredare bild med fler röster än om vi hade haft enskilda intervjuer då vi inte hade fått 
med lika många på grund av vår tidsram. Vi hade även en förhoppning om att det skulle bli 
lättare med internetbaserad enkät för att eleverna kunde fylla i den även utan vår närvaro och 
utanför lektionstid. När vi sedan fick svaren märkte vi att den skola vi inte hade varit på fick 
vi in svaren från ojämnt fördelat över tre veckor. Om vi hade varit på skolan hade de nog fått 
en bättre uppfattning om både oss och vår undersökning, och då hade de tagit till sig uppgiften 
snabbare, likt de andra skolorna. Det hade varit tidsbesparande för oss under analysen av vår 
data inför resultatdelen. Med internetbaserad enkät tänkte vi också att det skulle bli lättare och 
effektivare att bearbeta vår data eftersom den fanns i elektronisk form i stället för 
handskriven. Med andra ord vi tänkte att det skulle bespara oss tiden att transkribera 
handskrivna data till elektronisk form. Det blev mer effektivt för att vi kunde se vad varje 
respondent hade skrivit och vi behövde inte tolka skriften länge eftersom den var elektroniskt 
skriven, utan kunde gå in på innehållet i varje respondents svar. Ibland kunde det vara svårt 
att tolka vad vissa elever hade skrivit för de uttryckte sig inte alltid så tydligt i vad de tänkte. 
Detta hade vi kunnat förebygga om vi hade intervjuat dem, genom att ställa följdfrågor så att 
vi kunde få bästa möjliga och tydliga svar. Med enkät som metod kunde vi enbart förlita oss 
på varandras förnuft och tolkningsförmåga, men inte ha tillgång till respondenten i fråga. 
 
I vårt sökande efter litteratur till vårt arbete upptäckte vi bristen i forskning med fokus på 
arrangering Vi har i och med detta valt en övervägande forskning inom komposition. Vi ser 
dock arrangering som en del av komponerandet och på så vis är forskningen vi har med även 
relevant för arrangerings-aspekten vi har med i vårt arbete. Forskningen inom komposition 
behandlar oftast yngre barn upp till 14 och deras komponerande (Barrett 2003; Stauffer 2002, 
2003). Det finns även en liten del i forskning inom komposition fokuserad på högre 
utbildning. Forskningen som berör komposition i högre utbildning har oftast med en lärare 
och en elev att göra med, ingen klassundervisning alltså (Lupton & Bruce 2010; Barrett 
2006). Vi har funnit forskningen på de yngre barnen mer relevant för vår studie och kan 
rekommendera de titlarna som en utgångspunkt för de som ska forska inom komposition i 
klassundervisning i gymnasiet.  
 
Frågorna i enkäten valde vi utifrån att vi ville få reda på elevernas bakgrund i musik och 
arrangering/komposition samt kursens innehåll och hur de arbetar. Med dessa frågor fick vi 
både respondenternas förtroende och de viktigaste aspekterna om kursen - vad, hur, varför, 
vilket vi hoppades skulle leda till ett jämnare resultat utifrån respondenternas sätt att svara på. 
Efter att vi hade tänkt på vad som var passande för att beskriva vårt tema, hade vi bestämt oss 
för att utgå från våra två inriktningsord, arbetssätt och innehåll. Då kunde vi lättare bearbeta 
och analysera vår empiri samt hitta samband mellan litteraturen och empirin som kunde leda 
till passande slutsatser för vårt sammanhang 
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F ramtida forskning 
  
Studien vi har gjort kan användas som en möjlig källa för att undersöka arbetssätt och innehåll 
i arrangering- och kompositionsundervisning på fler skolor. Den skulle även kunna användas 
som grund för att täcka in många fler skolor, men då får man kanske åka till regioner runt om 
i Sverige för att få en större uppfattning om hur det kan se ut. En dylik större studie skulle då 
utgöra en god grund för eventuella åtgärder i förhållningssätt till arbetssätt och innehåll enligt 
vad forskningen i våra källor råder till. När den nya kursplanen träder i kraft kanske liknande 
frågor som eleverna i vår undersökning har ställt får lämpliga svar. Vi föreslår mer forskning 
på utbildning i komposition och även arrangering på gymnasienivå och högre utbildning för 
att det finns begränsad forskning om dessa utbildningsnivåer.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Richard Karlsson & Tim Nilsson 
 

22 
 

 
KÄLLOR 

  
 
Barrett, Margaret S. (2003). Freedoms and Constraints: Constructing Musical Worlds through  

the Dialouge of Composition: Hickey, Maud. (red.) (2003). Why and how to teach music 
composition: a new horizon for music education. s.3-27. Reston, VA: MENC 

 
Barrett, Margaret S. (2006). 'Creative collaboration': an 'eminence' study of teaching and  

learning in music composition. Psychology of Music 34: 195 
http://pom.sagepub.com/content/34/2/195 
[2012-01-06] 

 
Burnard, Pamela (2009). Rethinking the imperatives for reflective practices in arts education. 

I: Burnard, Pamela, Hennessy Sarah (red) Reflective practices in arts education, s. 3 - 12. 
Dordrecht: Springer Science + Business Media 

  
Davidson Bo, Patel Runa (1991/2011). Forskningsmetodikens grunder, Att planera,  

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
  
Gulz Torbjörn; Jazzarrangering (2001) Stockholm: KMH Förlaget 
  
Hjortek Hans, Johansson KG; Arr-boken(1999, Warner/Chappel Music Scandinavia AB 
  
Kempe, Anna-Lena & West, Tore (2010). Design för lärande i musik. Stockholm: Norstedts 
 
Lupton, Mandy & Bruce, Christine (2010). Craft, process and art: Teaching and learning  

music composition in higher education. British Journal of Music Education 27:3 
Cambridge University Press 2010 
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&ji
d=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629 
[Hämtat 2011-12-06]. 

 
Reimer, Bennett (2003). A philosophy of music education: advancing the vision. 3. ed. Upper  

Saddle River, N.J.: Prentice Hall 
 
Schmidt, Patrick (2005). Music Education as Transformative Practice: Creating New  

Frameworks for Learning Music through a Freirian Perspective. VRME - Visions of 
Research in Music Education - Special Edition, January 2005. 
 http://www.rider.edu/~vrme  
[Hämtad 2011 - 12 - 28] 

 
 
 
 
 
 

http://pom.sagepub.com/content/34/2/195
http://pom.sagepub.com/content/34/2/195
http://pom.sagepub.com/content/34/2/195
http://pom.sagepub.com/content/34/2/195
http://pom.sagepub.com/content/34/2/195
http://pom.sagepub.com/content/34/2/195
http://pom.sagepub.com/content/34/2/195
http://pom.sagepub.com/content/34/2/195
http://pom.sagepub.com/content/34/2/195
http://pom.sagepub.com/content/34/2/195
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://journals.cambridge.org.db.ub.oru.se/action/displayFulltext?type=1&fid=7906631&jid=BME&volumeId=27&issueId=03&aid=7906629
http://www.rider.edu/~vrme
http://www.rider.edu/~vrme
http://www.rider.edu/~vrme
http://www.rider.edu/~vrme
http://www.rider.edu/~vrme
http://www.rider.edu/~vrme
http://www.rider.edu/~vrme
http://www.rider.edu/~vrme
http://www.rider.edu/~vrme


Richard Karlsson & Tim Nilsson 
 

23 
 

Skolverket (2011). Kursplan för MUPR1201 Arrangering och komposition (2000) 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_
=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2
Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-
%2520Arrangering%2520och%2520komposition 

 
Skolverket (2011). Ämne - Musikproduktion 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_
=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2
Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion 

  
Skolverket (2011). Ämne - Musikteori 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_oc
h_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7D
EAC8405915?subjectCode=MUI 

 
 Stauffer, Sandra (2002). Connections between the Musical and Life Experience of Young  

Composers and Their Compositions. Journal of Research in Music Education; Winter 
2002, Vol. 50 Issue 4. 
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301 
[Hämtad 2011-12-20]. 
 

Stauffer, Sandra (2003). Identity and Voice in Young composers: Hickey, Maud. (red.)  
(2003). Why and how to teach music composition: a new horizon for music education. s. 
91- 112. Reston, VA: MENC 
  

 
Revision and Extension in Children's Music Compositions: Hickey, Maud. (red.) (2003). 
Why and how to teach music composition: a new horizon for music education. s.55-65. 
Reston, VA: MENC 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Fkursplan%2Fid%2F3539%2FtitleId%2FMUPR1201%2520-%2520Arrangering%2520och%2520komposition
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.3300/sok_amnen_och_kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FMUPR%2FtitleId%2FMusikproduktion
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=03B15888D12CB49E542B7DEAC8405915?subjectCode=MUI
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301
http://jrm.sagepub.com.db.ub.oru.se/content/50/4/301


Richard Karlsson & Tim Nilsson 
 

24 
 

Bilaga 1 
  
F rågor som ställdes i elevenkäten 
  
Kryssa för Kvinna/Man 
  
Beskriv din bakgrund i musik. 
  
Beskriv din bakgrund i komposition och arrangering. 
  
Vad för typ av innehåll har ni i lektionerna? Hur jobbar ni med det innehållet? 
  
Vad för slags innehåll skulle du vilja ha under lektionerna? Varför? 
  
Vad för typ av läxor har ni? Vad är de till för tror du? 
  
Vad för slags läxor skulle du vilja ha? Varför? 
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Bilaga 2 
  
F rågor som ställdes i lärarenkäten 
  
Kryssa för Kvinna/Man 
  
Vad för typ av innehåll har ni i lektionerna? 
  
Hur jobbar ni med det innehållet? Varför? 
  
Vad för slags innehåll skulle du vilja ha under lektionerna? Varför? 
  
Vad för typ av läxor har du till eleverna? Vad är de till för? 
  
Finns det några läxor som du skulle vilja ha med? Om det är så, vad är det för läxor och vad 
hade varit syftet? 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


