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I dagens skolpolitik är det, och har det varit, debatt kring musikämnet. I den nya 

läroplanen för gymnasieskolan, GY11, har nämligen den estetiska verksamheten 

tagits bort som obligatoriskt ämne. Detta har således vart debatterat bland såväl lärare 

som politiker. För en blivande musiklärare väcker detta tankar och funderingar kring 

musikämnets utveckling. Kanske kan detta även komma till att bli en konsekvens i 

grundskolan? 

 

Syftet med denna uppsats var att kartlägga musikundervisningen utifrån ett historiskt 

perspektiv med hjälp av de olika kursplanerna i musik. Ytterligare är syftet med 

studien att ta reda på musikens påverkan på människan med kopplingen till eleven i 

skolan. Ett tredje syfte är att undersöka synen på musikundervisningen i grundskolan 

ur ett politiskt perspektiv. Genom att använda olika metoder, triangulering (Bryman, 

2002), användes således såväl informationskällor som undersökningsmetoder för att 

besvara frågeställningarna för studien. Läroplanerna studerades liksom forskning 

kring musiken och människan. Genom en kvalitativ metod intervjuades tre 

skolpolitiker kring deras syn på musikämnet. Kursplanerna i musik gav en bild av 

musikundervisningens utveckling genom de olika läroplanerna. Forskning kring 

musikens påverkan på människan pekade såväl på hur musik påverkar människan som 

vad musikundervisningen i sin tur kan bidra till.  Vid intervjuerna med politikerna 

framgick en klar gemensam åsikt; musikämnet i skolan är viktig och den har en 

självklar plats i skolan. Genom tidigare forskning har man således kommit fram till att 

musikämnet kan främja såväl lärandet som kreativiteten hos elever. Det blir en 

intressant diskussion när man således ser de fördelar musikämnet kan ha för eleven i 

skolan, i jämförelse med den riktning skolpolitiken tagit i och med GY11. 

 
 

Nyckelord: Musikundervisning, skolpolitik, musik, kreativitet, teori och praktik. 
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1. Inledning 
 

Synen på de estetiska ämnena i skolan har historiskt sett ändrats genom tiderna. 1940-

talets skolutredning framhåller att de unga ska lära sig uppfatta och njuta av litteratur, 

sång, musik, skön konst och natur: 

 
1946-års skolkommission präglades av en varm, humanistisk grundtanke, där de estetiska 

ämnena tilldelades stor betydelse. Skolan skulle vara estetiskt fostrande, både som miljö 

och genom sin undervisning. Utifrån en grundsyn som menade att konst kommer av att 

kunna, skulle eleverna ges kunskaper i och om musik och därtill musikaliska färdigheter 

som de skulle ha glädje av också efter skoltidens slut.  

 

Musiken i den tidiga skolan grundade sig inte på någon medveten didaktisk forskning, 

men utgick från humanistiska tankar om barnet, tankar som kunde spåras tillbaka till 

Roussseau och Pestalozzi. I övrigt utgick man från aktuell debatt och empiri. 

(Emanuelson, 1990:56) 

 

I dagens skola kan vi se en förändring när det gäller synen på de estetiska ämnena. 

När man i den nya läroplanen för gymnasieskolan, GY11, tar bort den estetiska 

verksamheten som kärnämne väcks en debatt bland såväl lärare som politiker. Vissa 

menar att detta är ett samhällsproblem, då elever lär sig uttrycka kritiska åsikter och 

synpunkter genom konst och kultur. Vidare menar man att de estetiska ämnena är 

viktiga för kommande yrkesliv. Skolministern Jan Björklund säger att de estetiska 

ämnena är viktiga men att det av den orsaken inte behöver vara obligatoriskt 

(Eriksson, 2011). 

 

Som blivande musiklärare reagerar man på denna debatt och kan inte annat än att gå 

till sig själv när det kommer till betydelsen av musikundervisningen. Det var genom 

musiken i skolan som jag fick komma fram och ”bli någon”. Genom olika projekt och 

framträdanden stimulerades olika kompetenser och känslor såsom; samarbete, lust, 

gemenskap och kreativitet. Det fanns utrymme för eget tänkande på ett sätt som andra 

ämnen i skolan inte gav möjlighet till. I Skollagen (2010) 4 §, talar man om syftet 

med utbildningen inom skolväsendet: ”Den ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” (2010: § 4). Kreativiteten och 

lusten kan vara två faktorer som bidrar till elevers utveckling och ett livslångt lärande. 

För min del skulle jag säga att det är så.   

 

Detta väcker tankar kring musikundervisningens utveckling och hur denna egentligen 

sett ut genom de olika läroplanerna för grundskolan. Med en början i 1946-års 
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skolkommission, vidare till den första läroplanen för grundskolan, Lgr62, till dagens; 

Lgr11.  Idag finns det även forskning som visar på att musik berör människan och 

även i skolsituationer har det visat sig att musikundervisningen har en positiv 

inverkan på skolarbetet (Theorell, 2009).   Vidare kan man se att musik har en stark 

påverkan på människans identitet, inte minst när man talar om ungdomar (Lilliestam, 

2009). Således kan musikundervisningen påverka såväl skolarbetet som den 

personliga utvecklingen hos eleven. Det finns ytterligare en dimension när man talar 

om musikundervisning och läroplaner, nämligen den politiska synvinkeln. Det vore 

intressant att se vad skolpolitiker har för tankar kring musikundervisningen och dess 

tillförande i dagens skola.   

 

2. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga musikundervisningen utifrån ett historiskt 

perspektiv, där läroplanerna är i fokus. Vidare är syftet att se vad musik kan ha för 

betydelse och inverkan på människan och såldes även för eleven i skolan. Ytterligare 

är en del av syftet med denna studie att undersöka hur man ser på 

musikundervisningen på politisk nivå. Jag vill ta reda på hur politiker ser på de 

estetiska ämnena i skolan och vad de anser att musikundervisningen kan har för 

betydelse i skolan.  

 

2.1 Frågeställningar 

Frågor jag vill få besvarade är: 

 

 Hur har kursplanerna i musik sett ut historiskt? 

 Vad kan musik ha för betydelse för eleven i skolan? 

 Vad har skolpolitiker för syn och inställning till musikundervisningen i 

skolan? 

  Vad anser skolpolitiker att musikundervisningen tillför i dagens skola? 
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3. Bakgrund 
 

För att få en djupare kunskap av musikundervisningen i skolan följer en historisk 

exposé. Här presenteras, på ett grundläggande plan, hur man sett på 

musikundervisningen i skolan tidigare. Vidare tar jag upp det sociokulturella 

perspektivet i samband med musikundervisning. Ytterligare belyses Lpo94 och de 

skillnader som uppkom i skolsystemet i samband med denna läroplan. Slutligen tar 

jag upp musiken och dess samband med identitet.  

 

3.1 Historisk belysning av musiken i skolan 

I inledningen av denna uppsats kan man läsa ett citat ur 1946-års skolkommission där 

man framhåller vikten av de estetiska ämnena. Emanuelsson (1900) skriver om 

musikundervisningen och hur den sett ut redan på 1500-talet och framåt. Sveriges 

första skolordning kom år 1571 och i denna kan man hitta schemalagd tid för sång. 

Detta var i samband med bön sången utövades, vilket man både började och avslutade 

dagen med. Även i ett schema för gymnasiet i Västerås år 1623 finner vi avsatta 

timmar för sång. Även här är sångtimmarna sammankopplade med den kristna 

ideologin tre dagar i veckan då det är ”gemensam kör- och kyrkosång”. Den starka 

kopplingen mellan kyrka och skola styrde därmed även sångrepertoaren. När vi 

kommer till mitten av 1800-talet börjar det komma sångböcker avsedda för skola och 

musikundervisning. I slutet av 1800-talet kommer det första läromedlet i musik och 

en alltmer profan sångrepertoar. Detta uppmärksammades av prästerskapet vilka 

fastställde vissa ”stamsånger” som skulle ingå i ett allmänt inlärande i skolorna. 

Exempel på sånger/psalmer som ingick i bestämmelsen var; Du gamla, du fria, Nu 

tändas tusen juleljus, Uti vår hage, Vårt land och I sommarens soliga dagar. Innan 

Lgr 62 blev gällande läroplan var det undervisningsplanen av år 1955 som gällde. Det 

var i och med denna undervisningsplan som ämnet ”Sång” byttes ut till ”Musik”. 

Detta har, som nämnts ovan, en historia som är kopplad till kyrkan och skolan. Det är 

när man i 1919-års undervisningsplan börjar se på sångundervisningen med en 

bredare syn som sångundervisningen tar en annan riktning. Man talar om att ge 

eleverna ett ”sinne för tonkonsten” och att ”väcka håg för sång” vilket visar en mer 

öppen syn gällande sångundervisningen.  Det starka bandet mellan sången och 

utövandet av den kristna tron är således på väg bort (Emanuelsson 1990). 
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Vid 1940-års skolutredning och 1946-års skolkommission om en sammanslagning av 

realskolan och folkskolan, är de estetiska ämnena musik och teckning. Slöjd, 

barnavård och matlagning ingick i de praktiska ämnena medan idrott/gymnastik gick 

under gruppen hälsofostran. Om man ska ta upp vikten av de estetiska ämnena talar 

man här om ”estetisk fostran”. Man menar att det svenska folket har ett stort intresse 

för underhållning ”[…], men väljer gärna underhållning av låg kvalitet. – – – smaken 

för underhaltig eller likgiltig musik är påtaglig.” (Emanuelsson 1990:21). För att 

motverka detta så kallade ”kulturella förfall” vill man därför att skolan ska ha en 

fostrande roll i detta sammanhang. Man vill alltså lära de unga att förstå och uppfatta 

det som är ”bra” i exempelvis musik och litteratur (Emanuelsson 1990).   

 

I skolkommissionen kommer man även med förslag på riktlinjer kring den svenska 

skolans utveckling. I jämförelse med 1946-års skolkommissions tydliga formuleringar 

kring musikämnets mål, ser vi nu, i Lgr 62, hur formuleringarna blir alltmer diffusa 

och tvetydiga. Exempelvis talar man om, i 1955-års undervisningsplan, om momentet 

lyssnande. Här ser vi formuleringar såsom ”att göra eleverna bekanta med god 

musik”. I följande läroplan, Lgr 62, ser vi motsvarigheten som ”lyssnande till musik”. 

Vidare kan vi se hur Lgr 80 formulerar motsvarande moment; ”… lyssna till kortare 

musikstycken…” (1990:22). Vi kan alltså se hur formuleringarna i läroplanerna efter 

1946-års skolkommission blir mer vaga och tvetydiga.  

 

3.2 Teoretiskt perspektiv 

Säljö (2000) skriver om det sociokulturella perspektivet i samband med lärande. Det 

som ligger till grund för detta perspektiv är att lärandet sker i samspel med andra. 

Säljö (2000), som är professor i pedagogik, har såväl individuellt som i samarbete 

med andra arbetat med frågor som rör lärandet i det sociokulturella perspektivet.   

 

Det sociokulturella perspektivet beskrivs också som ett samband mellan handling och 

kunskap. Kunskap ses inte som en isolerad beståndsdel. Individen måste även ha 

uppfattning om när kunskapen ska tillämpas beroende på olika situationer. Det 

handlar således om en samklang mellan kunskap och tillämpning av denna (Säljö, 

2000). Ytterligare talar Säljö (2000) om sociokulturella resurser. Historiskt sett har 



 8 

människan, genom att ta del av handlingsmönster och insikter som skapats i 

samhället, tillgodo sett sig kunskaper och färdigheter. Detta har skett i samspelet med 

andra människor, alltså genom interaktion (Säljö, 2000). De sociokulturella resurserna 

ses som intellektuella och praktiska redskap. Genom dessa, i samspelet med andra, 

”kan vi utnyttja de begränsade förutsättningar naturen gett oss som enskilda fysiska 

varelser med häpnadsväckande resultat.” (Säljö, 2000:22).  Det sociokulturella 

perspektivet har således en grundtanke i att lärandet sker genom kommunikation och 

sampel med andra människor (Säljö, 2000).  

 

Detta perspektiv har sin utgångspunkt hos Lev Vygotskij (1896-1934), som var rysk 

pedagog och filosof (Lundgren mfl., 2010). Ett grundläggande begrepp som man talar 

om i det sociokulturella perspektivet, är mediering. Med detta menar man att 

människan använder sig av olika slags redskap, materiella och språkliga, för att 

inhämta kunskap (Lundgren mfl., 2010).    Det som menas med detta begrepp, är att 

människan inte reagerar på olika signaler (stimuli) och intryck direkt, utan tänker med 

hjälp av olika kulturella redskap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vygotskijs triangel. (Lundgren mfl. 2010:186) 

 

När man talar om musikundervisningen i skolan kan man således koppla detta till det 

sociokulturella perspektivet. Detta då musikundervisningen bedrivs i grupp, där själva 

samspelet och samarbetet ligger till grund för undervisningen. Såväl musicerandet 

som samarbetet i gruppen är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas i 

ämnet.  

 

Stimulus Respons 

Medierande  

redskap 
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3.3 Den svenska skolans uppdrag och undervisning  

Englund (1996) tar upp diskussionen kring den, då, nya läroplanen Lpo 94. Han 

problematiserar denna läroplan genom att ställa sig frågan varför en ny läroplan?, men 

också ”[…] hur skall den nya läroplanen betraktas jämfört med de tre tidigare för den 

svenska skolan […]” (Englund, 1996:143).  

 

Englund (1996) menar att Lpo 94 jobbats fram på ett sätt som tidigare läroplaner inte 

gjorts, nämligen utan vidare debatt eller insyn. Denna läroplan gäller även för privata 

skolsystem vilket bidrar till att det offentliga skolsystemet blir allt svagare. 

Författaren menar att skolan inte har till uppgift ”[…] att söka leva upp till kritiska 

målsättningar om kritisk skolning eller utrymme för pluralism i värderingar […]” 

(Englund, 1996:149). Genom skolors val av profilering kan andra, tidigare starkt 

hävdade, skolor ”slås ut” av dessa. Englund (1996) menar att den ”nya läroplanen” 

(Lpo94) förlorat det mest centrala i skolväsendet, nämligen elevers förberedande inför 

ett demokratiskt samhälle. 

 

Sedan Lgr62 har skolsystemet strävat efter en gemensam skola för alla. I och med 

Lpo94 har friskolor fått generösare villkor vilket grundar sig på ett missnöje med den 

allmänna skolan menar Englund (1996). Det handlar till stor del om föräldrars rätt att 

välja skola för sina barn, som står i FN-stadgan. Generellt avtar entusiasmen för den 

allmänna skolan. Nu börjar friskolorna växa, men vad betyder detta för samhället? 

Först och främst är avtagandet av den allmänna skolan ett allvarligt demokratiskt hot 

mot skolans, historiskt sett, grundläggande princip, menar Englund (1996). Den 

allmänna skolan hotas då genom att föräldrar, vars barn går till privat skola, inte 

längre är med i debatten kring det allmänna skolväsendet. Med detta sagt kan vi se 

hur skolan nu kan komma till att bli en samhällsfråga: 

 

Att placera det egna barnet i en privat skola är ett beslut som inte bara berör det egna 

barnet (som dessutom inte själv får bestämma) utan är ett beslut med samhälleliga, 

politiska konsekvenser. Det privata alternativet har en kortsiktig attraktionskraft men bör 

noga vägas mot de värden som den allmänna skolan står och kan stå för. (Englund, 

1996:210) 
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Grundproblemet här, som Englund (1996) ser det, handlar om den centrala uppgiften 

för den allmänna skolan; nämligen demokratin. De val som görs till privata skolor 

drabbar den allmänna skolan genom att denna inte längre är en mötesplats mellan 

exempelvis olika kulturer. Sammanhållningen mellan olika sociala grupper i 

samhället riskerar att försvagas. Sammanfattningsvis menar Englund (1996) att 

skolans roll håller på att förändras från att vara en samhörighetsskapare och en 

mötesplats för olika kulturer till en familjeinvestering som påverkas av ideologi, 

ekonomi och pedagogik av olika slag.   

 

Om vi går tillbaka i tiden har läroplanerna för grundskolan har haft olika 

”inriktningar”.  Lgr62 ses som essentialistisk vilket betyder att ämnet står i fokus, och 

man förberedde eleverna för både arbetsliv och fortsatta studier. Lgr69 betonar eleven 

och dennes erfarenheter, vilka man använder som utgångspunkt i lärandet. Det 

handlar alltså om progressivism. I Lgr80 ville man forma en aktiv och kritisk 

medborgare. Det handlade således om samhället och den aktive medborgaren. 

Englund (1996) menar nu att Lpo94 är tillbaka till den essentialistiska synen på 

skolan, nämligen att fokusera på ämnena. I detta fall handlar det om engelskan och 

matematiken. Han problematiserar dessa ämnen i förhållande till andra ämnen i 

skolan, och varför matematik skulle vara så viktigt i jämförelse med 

orienteringsämnen (samhällsorienterande och naturorienterande)? Eftersom skolan 

vilar på demokratiska principer är matematikens överlägsna 900 timmar efter avslutad 

grundskola märkbar (Englund, 1996). 

 

Även Marner & Örtegren (2003) diskuterar kring detta, i sin bok om estetiska 

läroprocesser. Praktik och teori står ofta som motpoler till varandra, menar 

författarna. De sätter vetenskap och praktisk- estetisk verksamhet mot varandra när de 

talar om praktik och teori. Marner & Örtegren (2003) beskriver att vetenskapen och 

praktiken gärna separerar teori från praktik från varandra. Vetenskap vilar på en grund 

där begrepp och formalitet är en tradition och där det ofta förekommer ett elitiskt 

synsätt. Samma typ av elitism kan man även hitta i estetik- och konstvärlden.  Här ser 

man det individuella och självständiga arbetet som målet. ”Vetenskapsmannen ser 

motsatsen till vetenskap som dumhet eller okunskap. Konstnären däremot ser 

motsatsen till den formaliserade vetenskapen som konstens och skapandets kreativa 

frihet.”(Marner & Örtegren 2003:44).   
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Vidare tar Marner & Örtegren (2003) upp ”treämnesskolan” vilket även Englund 

(1996) problematiserar när han talar om matematikens överlägsenhet i den svenska 

skolan. Begreppet grundar sig på de behörighetskrav som finns i ämnena svenska, 

matematik och engelska. Detta tas upp i förhållande till de praktisk-estetiska ämnena, 

som helt enkelt inte tilldelas samma vikt eller betydelse i skolan. I 

regeringsuppdragets, ” Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till 

gymnasieskolan”, tredje rapport Den hägrande framtid Skolverket (2001), kan man se 

slutsatser kring elevers syn på de olika ämnena i grundskolan:  

 

Under de tidigare åren tilldelar eleverna inte de olika ämnena särskilt olika värde. De 

tycker också att många olika ämnen är roliga när de ombeds ge exempel. Det är en 

slående skillnad mot eleverna i de högre åren där de ämnen som anges som roliga nästan 

uteslutande tillhör de ”praktisk-estetiska”. Det intryck man får är att grundskolans senare 

år blivit alltmer teoritunga och att en ökad betygsstress sätter större press på eleverna. 

Oftast är det unga flickor som ger uttryck för detta. De duktiga eleverna är stressade för 

att de inte får tillräckligt höga betyg. Och eleverna i riskzonen är stressade för att de 

riskerar att hamna på individuella programmet.  (Skolverket 2001:61) 

 

Eleverna uttrycker alltså en stress inför skolarbetet då det blivit alltför inriktat på 

teoretiska ämnen och resultat. Det Marner & Örtegren (2003) så talar om, är hur de 

praktisk-estetiska ämnena i skolan får ta ett steg tillbaka när det kommer till 

fördelningen av undervisningstimmarna. Häikiö (2012) styrker dessa tankar. Hon talar 

om den uppdelning av skolämna i skolans värld som lett till att de estetiska ämnena 

fått en allt lägre status.  

 

”Estetikens nytta i lärandet är historiskt omtvistad och diskuterad.” (Klerfelt mfl, 

2012:101). Häikiö (2012) skriver om kultur, estetik och lärande utifrån 

utvecklingspsykologiska teorier. Uppdelningen av olika ämnen i vetenskap och konst 

har lett till att estetiska ämnen fått en lägre status som kunskapsförmedlare. En teori 

som Hartwig (1994) utgår ifrån handlar om de skillnader som funnits mellan de 

sociala klasserna. Den estetiska verksamheten i arbetarklassen kunde handla om 

utvecklingen av användbara praktiska färdigheter. I de borgerliga hemmen var det 

estetiska ihopkopplat med bildning i samband med konstnärliga uttryck och hantverk 

(Häikiö, 2012).  

 

I dagens samhälle ser vi en utveckling som har en framträdande visuell kontext. 

Sedan 60-talet har det mediala flödet ökat vilket också gör att barn och ungdomar 
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utsätts för mer tolkningsbar information. Barn och ungdomar bör således lära sig tolka 

och förstå den visuella kontexten. En västenlig kunskap blir därför att lära sig 

reflektera kring olika medier, exempelvis bilder. Ord och bild i samband med 

varandra kan bidra till en bredare och mer komplex förståelse. Genom att ta del av 

berättelser i såväl ord som bild tränar barnet sin förståelse genom olika 

kunskapskällor. Barnet lär sig då att väva samman sin upplevelse till olika 

förståelsehorisonter vilket bidrar till att barnet skapar en bredare förståelse för 

innehållet (Häikiö 2012). De estetiska ämnena kan således bidra till att eleven, i 

dagens samhälle, lär sig tolka olika typer av information och intryck.  

 

Dessa tankar styrker även Skolinspektionens (2011) kvalitetsgranskning av 

musikundervisning, där de estetiska läroprocesserna beskrivs. Dessa läroprocesser 

beskrivs som en kunskapsutveckling som bidrar till att olika aspekter knyts samman. 

Här spelar det estetiska perspektivet en betydande roll.  Det handlar också om att 

reflektera och kommentera kring olika saker genom sitt intellekt och sinne.  Likt 

Häikiö (2012) ser vi således hur de estetiska ämnena kan fungera som 

kunskapsförmedlare.  

 

När vi talar om sinne och läroprocesser finns det forskning som gjorts där man kan se 

hur musik påverkar människan och dennes identitet. Detta är något som berör 

eleverna i skolan. 

 

3.4 Musik och identitet 

Under de senaste decennierna har det vuxit fram ett synsätt där musik är nära 

förknippat med hur man är eller vill vara (Lilliestam, 2009). Även i Scheids (2009) 

avhandling, om ungdomars musikutövande och musikintresse, framkommer det hur 

elever ser och upplever musik.  Genom att undersöka dessa elever, som valt någon 

form av musikaktivitet i skolan, har dessa själva beskrivit sin upplevelse och syn på 

musik.  

 

Det som Lilliestam (2009) talar om är musiken och dess samband med vår identitet.   

Han menar att musiken kan ha en väldigt personlig inverkan på oss där vi som 

människor identifierar oss med olika musikstilar och genrer.  Elever i Scheids (2009) 
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avhandling är inne på samma spår. Här beskriver eleverna kopplingen mellan musik 

och identitet som en självklarhet. Det hänger ihop med den stil man har, eller vill ha, 

precis som Lilliestam (2009) uttrycker det. Vidare menar Lilliestam (2009) att musik 

påverkar oss människor emotionellt på ett speciellt sätt jämfört med andra konstarter. 

Detta gör således att musiken många gånger fungerar som en byggsten i vårt 

identitetsbyggande. Identiteten kan framstå i olika dimensioner nämner Lillestam 

(2009), där den yttre dimensionen handlar om hur du själv vill framträda inför andra 

människor. Den inre dimensionen handlar om hur du ser på dig själv och en tredje 

dimension handlar om hur du faktiskt är och uppfattas av andra. Detta talar således 

även Scheid (2009) om i sin analys av elevernas tankar kring musik och identitet.  

 

Något som eleverna i Scheids (2009) undersökning också nämner, är det personliga i 

samband med musik. De menar att musik är personligt på det sättet att den är 

tolkningsbar. De jämför med matematikämnet i skolan, då detta är konkret i den 

bemärkelsen att du exempelvis lär dig olika räknesätt. I jämförelse med musik 

uttrycker en av eleverna musiken som ett uttryck för sina känslor. Vidare beskriver 

eleverna musik som något roligt. Det är något som förgyller tillvaron och kan få en på 

ett bra humör. Ytterligare för musiken samman människor, man kan känna 

samhörighet genom att exempelvis lyssna på samma sorts musik (Scheid, 2009). 

 

 

4. Metodologiska överväganden 

I följande avsnitt redogörs för olika metodologiska val.  

 

4.1 Triangulering 

I denna studie har jag använt mig av triangulering (Bryman, 2002). Detta betyder att 

jag som forskare använt mig av olika metoder i mitt studerande av 

musikundervisningen i skolan. Bryman (2002) menar att denna typ av 

tillvägagångssätt ger en större tillförlitlighet när det gäller resultaten för studien. Jag 

har således använt mig av såväl undersökningsmetoder som informationskällor för att 

besvara frågeställningarna för studien (Bryman, 2002).  Studier kring kursplanerna i 

musik, musiken och människan samt intervjuer med politiker blir resultatavsnittet i 

studien.  
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4.2 Läroplanerna 

För att ta reda på hur musikundervisningen sett ut ur ett historiskt perspektiv, 

studerade jag läroplanerna för grundskolan. Från den första läroplanen, Lgr 62 till den 

nuvarande, Lgr11. I dessa läroplaner sökte jag sedan efter kursplanerna i musik där 

jag, beroende på respektive kursplans upplägg och struktur, återberättade dess 

innehåll. Det handlar delvis om mål, syfte och huvudmoment i musikundervisningen 

från respektive kursplan.   

 

4.3 Musiken och människan 

I mina sökningar kring musikens påverkan på människan, fann jag forskning kring 

detta område. Denna forskning berör såväl hälsoaspekter som musikens roll och 

läkande effekt på människan. Detta blev relevant för min studie då forskningen pekar 

på musikens bidragande positiva effekter på människan, inte minst ur pedagogisk 

synvinkel.  

 

4.4 En kvalitativ ansats 

Vid förberedelser, genomförande och analys av intervjuerna med politikerna använde 

jag mig av en kvalitativ metod. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för denna 

uppsats är den hermeneutiska (Bryman, 2011). Detta är ett synsätt där forskaren ska få 

fram den mening och det perspektiv som, i detta fall, respondenten gett. Bryman 

(2011) talar om den kvalitativa dataanalysen och menar att denna är av hermeneutisk 

art. 

 

Den kvalitativa forskningsstrategin bygger på vikten av ord, och inte kvantifiering, i 

samband med datainsamling (Bryman, 2011). Denna typ av forskning är till sin art 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Med konstruktionism menar Bryman 

(2011) en social verklighet som forskaren kan beskriva men som således inte kan ses 

som slutgiltig. Den kvalitativa forskningen bygger på att deltagarnas perspektiv 

kommer fram och att deras uppfattning om vad som är viktigt blir utgångspunkten. 

Det handlar också om att forskaren söker en nära relation till de personer som, i detta 

fall, intervjuas. Detta eftersom forskaren vill kunna uppfatta deras sätt att se på 
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omvärlden. Vidare söker den kvalitativa forskaren att studera personer i sin naturliga 

miljö. 

 

När det handlar om politikers syn på musikundervisningen i skolan, anser jag denna 

typ av forskning som relevant. Detta eftersom den kvalitativa forskningen bygger på 

att deltagaren styr och att dennes åsikter ligger till grund för samtalet. Samspelet 

mellan forskare och deltagare beror på deltagarens åsikter i ämnet vilket i sin tur ger 

en bredare förståelse för dennes uppfattning.   

 

4.5 Teknik för insamling av data 

Jag valt att använda mig av en ostrukturerad intervju (Bryman, 2002). Denna typ av 

intervju bygger på att jag som intervjuare har en intervjuguide där frågor är listade 

under teman som täcker frågeställningarna för studien. I denna typ av intervju finns 

ett utrymme för intervjuaren att ställa uppföljningsfrågor när intressanta och viktiga 

svar uppkommer.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) tar upp om den ”ostrukturerade” eller den ”icke-

standardiserande” intervjun när de talar om den kvalitativa intervjun. De menar att 

intervjuaren behöver ha en hög kunskap inom ämnet då samtalen kan ta olika vägar 

under intervjun: ”Eftersom det inte finns så många strukturerade eller standardiserade 

procedurer för utförandet av sådana intervjuformer måste många av metodbesluten 

fattas på platsen, under intervjun.”(Kvale & Brinkmann, 2009:32). Vidare är 

forskningsintervjun en process där kunskapen skapas genom den relation som uppstår 

mellan intervjupersonen om intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009).  För att ha så 

mycket kunskap som möjligt inom området är intervjuerna inbokade i den senare 

delen av arbetets process.  

 

Jag har valt att göra en direkt intervju eller personlig intervju (Bryman, 2002), vilket 

betyder att jag träffar politikerna personligen. Då det är lokalpolitiker som bor i 

närområdet, vilket gör det möjligt att ta sig till de olika kommunerna, ansåg jag detta 

vara ett bättre alternativ än att ha intervjuerna per telefon. Bryman (2002) talar om 

skillnaden mellan dessa två typer av intervjuer, telefonintervjuer samt direkt/personlig 

intervju. När man talar om den direkta/personliga intervjun finns det fördelar som kan 
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komma till att gynna intervjun. Det handlar om att man får en annan typ av kontakt 

när man träffas personligen. Som intervjuare kan du reagera på de uttryck som 

respondenterna ger och på så sätt få så utförliga svar på dina frågor som möjligt 

(Bryman, 2002).  

 

4.6 Urval 

I denna studie använde jag mig av ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Med detta 

menar Bryman (2011) att man som forskare söker att finna överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval.  

 

Jag vände mig till närområdets skolpolitiker i tre olika kommuner. Då jag ville träffa 

dem personligen vid intervjun valde jag att fokusera på just de närliggande 

kommunerna. En första tanke var att boka tid med fyra skolpolitiker. Då endast tre av 

politikerna var anträffbara, valde jag att genomföra dessa tre innan vidare åtgärd. När 

insamlingen av data med de tre politikerna var klar, ansåg jag mig ha tillräckligt 

underlag för att få fram en bild av politikernas syn på musikundervisningen. Detta 

grundar jag på de likheter och de samband som fanns mellan politikernas svar samt de 

intressanta inslagen av egna erfarenheter bland dessa.  Det begrepp Bryman (2011) 

också tar upp i samband med ett målinriktat urval är teoretisk mättnad. Med detta 

menas att man samlar in data tills det att man får ett tillräckligt underlag som täcker 

syftet för studien. Det handlar alltså om att man fortsätter med insamling av data tills 

ingen ny/relevant data uppstår. Detta kallas såldes för teoretisk mättnad i den 

bemärkelsen att det mättas på data (Bryman, 2011).  

 

4.7 Etiska riktlinjer 

Det finns fyra begrepp när man ser till Vetenskapsrådets (2011) sammanställning av 

forskningsetiska principer. Dessa krav har för avsikt att skydda och informera 

individerna som utsätts för undersökningen, om såväl studien som deras rättigheter. 

De fyra begreppen är såldes; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet, och konfidentialitet. 

 

När det gäller sekretess kan endast detta omfattas om de faller under en paragraf i 

offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikt innebär att jag som forskare inte ska 

tala om något som rör respondentens åsikter med obehöriga. Anonymitet eller 
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avidentifiering innebär att det inspelade materialet från respondenterna tas bort efter 

studiens färdigställande. Detta eftersom ingen ska kunna återuppta politikernas 

uttalanden vid ett annat tillfälle. Det handlar också om att politikernas namn inte 

figurerar i texten. Konfidentialitet innefattar att forskare, i detta fall jag som 

intervjuare, ska behandla uppgifter som innefattar respondentens personuppgifter 

konfidentiellt. Det handlar också om att utomstående inte ska kunna ta del av 

information och uppgifter som rör respondenterna och deras yttranden.  

 

Dessa krav blev således respondenterna informerade om innan intervjun 

genomfördes. När det gällde inspelningen av intervjun genomfördes denna endast 

med respondenternas medgivande samt med informationen om att den endast var 

avsedd för studien. 

  

4.8 Genomförande 

Min första kontakt med politikerna skedde via telefon. Vid det tillfället presenterade 

jag mig själv, lite kort kring studien och hur länge intervjun uppskattades ta. Jag 

presenterade även grunderna i de forskningsetiska principerna (se bilaga A).  Vidare 

bokades även tid för intervjun.   

 

Intervjuerna utgår, som nämnts tidigare, från en intervjuguide med öppna frågor (se 

bilaga B). Frågorna var strukturerade under två teman, varav det ena var synen på 

musikundervisningen i skolan och det andra musikundervisningens tillförande i 

dagens skola. Jag utgick således från frågeställningarna för studien och formade 

utifrån detta frågor. Intentionen var att skapa ett samtal mellan intervjuare och 

respondent, för att på så sätt få så utförliga svar som möjligt. Under intervjuerna 

ställdes det vid vissa fall följdfrågor då jag som intervjuare inte alltid hängde med på 

vad respondenterna menade. Även när respondenterna gav intressanta svar, i 

förhållande till min studie, gavs det följdfrågor för att få så utförliga svar som möjligt.  

 

Jag bokade tid med tre lokalpolitiker. Politikerna är ordföranden, eller motsvarande, i 

nämnden för barn och utbildning i de olika kommunerna. Vid mötet gav jag 

politikerna ett informationsbrev där jag informerar dem kring studien och de 

forskningsetiska riktlinjerna (se bilaga C). Intervjuernas längd var varierande där den 
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kortaste intervjun tog ca 8 minuter och den längsta ca 35 minuter. Intervjuerna 

spelades in, då varje politiker gav samtycke till detta.  

 

4.9 Bearbetning och analys 

I kursplanerna för musik, i de olika läroplanerna, lästes dessa igenom noggrant var för 

sig. Detta gjordes för att få en tydlig bild av respektive kursplan i musik för att sedan 

kunna återge kursplanernas struktur och uppbyggnad. Både i syftet att återberätta dem 

var för sig men också för att senare kunna jämföra dem med varandra. Vid 

bearbetning av den forskning som bedrivits kring musiken och dess påverkan på 

människan krävdes även här noggrann läsning. Då det finns mycket skrivet inom 

området av musik och dess samband med människan, valde jag att fokusera på vissa 

områden. Dessa områden hade koppling till vad musikundervisningen i skolan skulle 

kunna bidra till på ett eller annat sätt.  

 

När de inspelade intervjuerna var genomförda, transkriberades dessa till dokument för 

vidare analys. Det som Bryman (2011) nämner som en negativ bit med detta är själva 

transkriberingen, då denna kan vara tidskrävande. Då mina intervjuer inte var särskilt 

långa, var det ett överkomligt arbete med själva transkriberingen. Efter 

transkriberingen börjar själva analysen av data. Bryman (2011) talar om ”Tematisk 

analys” när det gäller kvalitativ data.  Med detta menas det att finna olika teman i 

respondenternas svar. För att få fram dessa teman krävs det en noggrann läsning av de 

transkriberade intervjuerna (Bryman, 2011). Således lästes intervjuerna igenom flera 

gånger tills jag fick en klar bild av respondenternas åsikter och ställningstaganden. Så 

småningom fann jag kategorier och beröringspunkter bland de transkriberade 

intervjuerna. Dessa punkter ligger sedan till grund för det resultat som handlar om 

politikernas åsikter.  

 

4.10 Tillförlitlighet  

Vid analys av data vid en studie kan man diskutera tillförlitligheten. Det handlar om 

huruvida det insamlade materialet, och analysen av detta, stämmer överens med 

verkligheten.  Bryman (2011) talar om reliabilitet och validitet vid kvalitativa 

undersökningar. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, berör resultaten av undersökningen. 

Man talar om huruvida resultaten skulle bli desamma om undersökningen gjordes om 
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eller om resultaten speglar tillfälliga händelser.  Validitet handlar om de slutsatser 

som gjorts vid en undersökning och om dessa sedan hänger ihop (Bryman, 2011). 

 

Vidare ställer Bryman (2011) upp fyra delkriterier för tillförlitligheten i studien. 

Dessa kriterier är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera.  Här handlar det om att som forskare följa regler och riktlinjer för vad 

som gäller vid genomförande och bearbetning av intervjuer. Det handlar också om 

huruvida det resultat som framkommit är tillförlitligt och kan tillämpas i andra 

sammanhang. Uppsatsens pålitlighet beror på om resultatet skulle bli detsamma, om 

undersökningen skulle genomföras, med samma metod och urval, igen. Slutligen 

menar Bryman (2011) att man som forskare ska vara så objektiv som möjligt i sitt 

utförande av intervjuerna.   

 

Då mina intervjuer spelades in och transkriberades blev politikernas berättelser noga 

återberättade. Vid transkriberingen behåller man således respondentens ordalag vilket 

ger en tydlig koppling till resultatets pålitlighet. Vidare informerades samtliga 

respondenter, genom informationsbrevet, om studiens syfte och användning. Här blev 

dessa även informerade om de etiska riktlinjer som studien följt. 

 

 

5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras kursplanerna för musik i de olika läroplanerna, musikens 

påverkan på människan samt politikernas svar från intervjuerna.   

 

5.1 Läroplanerna 

På 60-talet kom den första läroplanen för grundskolan, Lgr62. I följande avsnitt 

presenteras utdrag ur kursplanerna för musik i läroplanerna; Lgr62, Lgr69, Lgr80, 

Lpo94 samt Lgr11 som är aktuell i skrivande stund. Utdragen berör 

musikundervisningens mål, moment och struktur i respektive läroplan. Avsikten är att 

ge en bild av hur musikundervisningen sett ut i grundskolan från 60-talet och framåt.  
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5.1.2 Lgr62 

I Lgr62 ser man undervisningen som en möjlighet till kontakt med musiklivet utanför 

skolan. Målet för musikundervisningen är att berika elevernas liv. Genom att 

musicera och lyssna ska man skapa en personlig musikupplevelse. Målet är även att 

musikundervisningen ska stärka musikintresset och att eleven ska få en fördjupad 

musikförståelse. Ytterligare understryks målet om att musiklivet utanför skolan och 

ett fortsatt musicerande ska gynnas. 

 

De huvudmoment som ska beröras är angivna för låg-, mellan- och högstadiet. Det 

berör momenten sång (röstvård), spel, lyssnande och skapande där det för varje 

stadium ökar i svårighet och omfattning. Under ”allmänna synpunkter” betonar man 

även att sången är barnets ”[…] naturligaste musikaliska uttrycksmedel.” (Lgr 

1962:296). Därför bör musikundervisningen i första hand sträva efter att hålla sången 

levande genom en speciell repertoar av tilltalande visor. ”Musiken har 

beröringspunkter med många ämnen i skolan.”(Lgr 1962:97). Genom samverkan med 

andra ämnen kan sången anknyta till, stödja och ge liv åt ämnen såsom svenska och 

kristendom. Konkreta exempel på samverkan mellan musik och svenska är; talteknik 

och röstvård samt folkvisor och svensk lyrik. Vidare ser man vid denna tid musiken i 

samhället som något ”omistligt”, alltså som något ovärderligt eller nödvändigt. I 

skolan vill man avspegla detta genom att låta musiken genomsyra och berika 

skolarbetet. Vad det gäller undervisningsformer finns det möjlighet för 

individualisering utefter elevernas olika intressen och förutsättningar. 

 

5.1.3 Lgr69 

I Lgr69 är målen med musikundervisningen att berika elevens liv, skapa 

förutsättningar för en personlig musikupplevelse, ge en praktisk erfarenhet av vokal 

och instrumental musik, fördjupa musikförståelsen samt att stärka musikintresset. 

Målet är även att uppmuntra musicerandet efter skolans slut.  

 

Huvudmomenten är indelade i låg-, mellan-, och högstadienivå. De moment som tas 

upp är sång, improvisation, dirigering och taktering, rörelse till musik och lyssnade. 

För högstadiet ingår även ”Musikinstrumentets systematik. Elektrofoni. Instrumentala 
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och vokala ensembler. Fortlöpande kontakt med musiklivet i samhället.” (Lgr 

1969:44). 

 

Under ”Allmänna synpunkter” uttrycker man, liksom i Lgr62, vikten av sången och 

att denna är det naturligaste musikaliska uttrycksmedlet. Man ska därför i första hand 

sträva efter att hålla lusten till sången levande. Vidare bör man som lärare 

uppmärksamma de elever som musicerar utanför skolan och ge dessa elever möjlighet 

att medverka i ”klassmusicerandet”. Man bör även uppmuntra elevernas musicerande 

på fritiden. Detta står under rubriken ”Sång och spel” i de allmänna synpunkterna. 

Vidare är ”Röstvård”, ”Gehörsutveckling”, ”Skapande” och ”Lyssnande” 

underrubrikerna i de allmänna synpunkterna.  

 

5.1.4 Lgr80 

I Lgr80 presenteras det varför ämnet musik ingår i grundskolans undervisning. Detta 

görs med tre punkter; ”elevernas musikintresse och musikaliska förmåga skall 

utvecklas, eleverna skall lära känna musikens olika uttrycksmedel och olika 

musikarter, eleverna skall få kunskap om olika kulturers och epokers musikstilar.” 

(Lgr 1980:108).  Musikundervisningen ska ta till vara på elevernas förutsättningar och 

möta deras behov. Vidare syftar undervisningen till att få eleverna att använda olika 

uttrycksmedel, vårda röst och tal, att genom musiken uppleva glädje och gemenskap 

och ges möjlighet att som elev medverka aktivt. På detta sätt ska eleverna utvecklas 

på ett personligt och socialt plan. Vidare ska eleverna få kunskap om musiken och 

dess funktion i olika miljöer, kulturer och tider. Eleverna ska även tränas i att granska 

dagens musik och diskutera musikens roll och det som styr musikutbudet. De ska 

även medvetandegöras om livsstil, konsumtionsvanor, attityder och värderingar i 

samband med den påverkan de utsätts för (Lgr 1980:108).  

 

Huvudmomenten är även här indelade i låg-, mellan-, och högstadiet men under 

rubrikerna ” Att musicera tillsammans”, ”Att skapa musik” och ”Musiken i samhället 

och världen”. I dessa tre kategorier betonas olika moment inom musiken som 

exempelvis; rytm, puls, sång, dans, improvisation, genre och olika musikinstrument.  
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5.1.5 Lpo 94 

I Lpo 94 ser man en annan struktur i kursplanerna. Man inleder ämnet under rubriken 

”ämnets syfte och roll i utbildningen” och fortsätter med ”mål att sträva mot”, 

”ämnets karaktär och uppbyggnad” och till sist ”mål att uppnå”. Syftet med 

musikundervisningen är således att ge eleverna lust och möjlighet att utveckla sin 

musikalitet. Vidare ska eleverna uppleva att kunskaper om musik förstärker den egna 

identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt.  Musikundervisningen ska även ge 

en fördjupad kompetens att analysera och värdera musikupplevelser och se samband 

mellan kulturella skillnader genom att musicera och skapa i ämnet. Syftet är även att 

ge eleverna ett historiskt perspektiv på musik. Undervisningen ska visa att musik är 

ett socialt och allmänkulturellt redskap som kan användas från dagligt bruk till 

konstnärlig utövning. Slutligen är musik ett språk som främjar förståelse och tolerans 

vilket underlättar integration och samverkan i skola och samhälle.  

 

Delen ” Mål att sträva mot” tar upp moment som undervisningen ska sträva efter att 

ge eleven. Kunskaper/förmågor att utveckla eller bli förtrogen med är moment såsom 

instrument- och sångkunskap, skapande och kommunicerande av tankar och idéer, 

lyssnade som fördjupad kunskap, gemensamt musicerande som utveckling av 

samarbetsförmåga och ansvar etc. Vidare tar man även upp musikens form, struktur 

och skriftspråk, epoker, genre, rörelse i kombination med musik samt IT som stöd för 

lärande, musicerande och skapande. ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” beskriver 

ämnets kärna vilket är vokalt och instrumentalt musicerande. Ämnets centrala 

samarbetsform är musicerande och musikskapande där organisation, ledning och 

bedömning övas. Även musiken och dess samverkan med andra ämnen tas upp. 

Språkämnena ligger nära till hands som stöd för elevens utveckling av självständig 

förståelse, kunskap och färdighet i musik. Musik och språk har gemensamma 

beståndsdelar och bygger på ljudkommunikation. Ytterligare har musik och 

matematik beröringspunkter i de matematiska definitionerna av exempelvis taktart 

och rytm. Slutligen följer ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte 

skolåret” samt ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret”. 

Momenten är sång, gruppmusicerande, skapande, improvisation, ämnesbegrepp, 

kultur och samhälle samt musikmiljöer och hörselvård.  
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5.1.6 Lgr 11 

I denna läroplan börjar man med en beskrivning av musik. Musik är något som finns i 

alla kulturer och berör människor både kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Ur 

människans social- och identitetsutveckling ses musiken som en viktig del. Ämnet är 

även förknippat och förenat med kulturer och epoker. Kunskaper inom ämnet ökar 

därmed möjligheterna till ett deltagande i samhällets kulturliv.  

 

Syftet med musikundervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i 

ämnet som gör att de kan delta i olika musikaliska sammanhang, både genom lyssning 

och utövning. Man ska ge eleverna möjlighet och förutsättningar att genom musiken 

uttrycka sig och kommunicera. Röst, instrument, digitala verktyg, begrepp och 

symboler är moment som musikundervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla. Vidare är musikalisk lyhördhet, i förhållande till samarbete med andra, 

tilltro till sitt musicerande och intresset för sin musikaliska kreativitet förmågor som 

ska utvecklas. Även förmågan att reflektera kring och uppleva musik är ett syfte med 

undervisningen. På så sätt ges eleverna möjlighet till att utveckla sin förståelse kring 

såväl sin egen som andra musikkulturer.   

 

”Centralt innehåll” som följer är indelade i årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9. Det centrala 

innehållet för musikundervisningen har underrubriker. Musicerande och 

musikskapande tar exempelvis upp momenten sång, spel, improvisation, rytm, rörelse, 

skapande och gestaltning. Musikens verktyg berör momenten röst, instrument, klang, 

dynamik, komposition, symboler och tecken.  Musikens sammanhang och funktioner 

handlar om tankar, känslor och associationer, olika typer av instrument och dess 

funktioner, genre samt traditioner och musikaliska verk.  

 

5.1.7 Sammanfattning av läroplanerna 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns vissa förändringar men också 

likheter från den första läroplanen, Lgr62, till den sista, Lgr11. När man i den första 

läroplanen talar om musik och musikundervisningen i skolan, ligger betoningen på 

sången som uttrycksmedel. Man talar även om elevens musikintresse och betydelsen 

av detta. Ett av syftena med musikundervisningen är att hålla musikintresset vid liv, 

även utanför skolan. När man sedan går vidare till Lgr69 är syftet i likhet med 
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föregående läroplan, inga större skillnader kan urskiljas. Lgr80 däremot, visar på en 

lite bredare syn vad det gäller musikundervisningen. Man talar inte lika starkt om just 

sången, utan snarare om olika musikaliska uttrycksmedel, där sången givetvis är en av 

dem. Vidare ses musikämnet som en del i den personliga utvecklingen, vilket även 

Lgr62 och Lgr69 talar om. Detta är även något som nämns i Lpo94, där syftet bland 

annat är att genom musik förstärka sin identitet. Musikundervisningen i skolan ska 

också visa på att musik är ett socialt redskap samt att det är ett språk som kan främja 

förståelse i såväl skola som samhälle. I Lpo94 ligger betoningen i undervisningen på 

vokalt och instrumentalt musicerande. Gruppmusicerandet är en av de moment som 

ska förekomma då samarbetsförmåga och ansvar ska utvecklas. Samarbetsförmåga är 

något som vidare förekommer i Lgr11. Genom musikalisk lyhördhet ska eleven 

utveckla in förmåga att samarbeta med andra. I denna läroplan ser vi ett centralt 

innehåll som handlar om musikens verktyg, sammanhang och funktioner samt 

musicerande och skapande. I jämförelse med Lgr62 är det således en bredare syn vad 

det gäller musikundervisningens betoning. Dock är likheten i samtliga läroplaner att 

skapa någon sorts insikt för musikens betydelse för människa och samhälle i 

allmänhet.  

 

I Lpo94 ser vi en annan struktur i jämförelse med föregående läroplaner men det är 

inte bara detta som förändras. Under 90-talet sker det något i det svenska 

skolsystemet som gör att friskolor får förbättrade villkor. Detta påverkar således det 

allmänna skolväsendet.   

 

5.2 Musiken och människan 

Theorell (2009) skriver om musiken och dess påverkan på människan. Författaren, 

som är stressforskare, har studerat hur musiken kan påverka människans hälsa genom 

att exempelvis behandla stress med musik. Theorell (2009) har således, både själv och 

tillsammans med andra, bedrivit forskning där sambandet mellan musik och hälsa är i 

fokus.  

 

Något som visade sig vara en hälsofaktor i sig var gruppsammanhållningen vid 

utövande av musik.  Theorell (2009) talar i förhållande till sammanhållningen om en 

srockkonsert med 10 000 personer, där faktiskt alla har en stark gemensam upplevelse 
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av musiken. Mithen (2005) har kommit fram till en teori om neandertalarna och deras 

skapande av musik. Redan då visade det sig att man skapade musik och dans i syfte 

att skapa sammanhållning. Denna sammanhållning gjorde att gruppen stärktes och på 

så sätt kunde man lita på varandra när strid uppkom. På ett eller annat sätt handlade 

denna sammanhållning om överlevnad (Mithen, 2005). 

 

Idag kan alltså musik användas som behandling av exempelvis stress. Genom att 

stimulera olika sinnesstämningar genom olika slags musik, kan patientens känslor 

förstärkas. Exempelvis kan man genom musik som ger en lugnande effekt förstärka 

den lugnande känslan hos patienten.  Musikterapeuten måste således ha en bred 

kunskap vad det gäller olika slags musik och dess påverkan på människans 

sinnestillstånd samt en förmåga att se vart patienten i fråga befinner sig i sin 

behandling (Theorell 2009). 

 

Att sjunga är något som genom forskning visat sig ha goda effekter på oss människor. 

Beroende på vad vi har för erfarenheter sedan tidigare ser det givetvis olika ut för 

olika människor. Att sjunga tillsammans är något av en folkrörelse, skriver Theorell 

(2009). Det har forskats en del i ämnet såväl nationellt som internationellt. Något som 

upptäckts vid forskning av körsångare är att deras positiva känslor ökar medan de 

negativa minskar. Ytterligare visar det sig att människor känner livsglädje och 

gemenskap när de sjunger i kör. Således ser man att körsång har en hälsoeffekt vilket 

bidrar till att människor känner motivation till livet och hälsan (Theorell 2009:89). 

En annan aspekt som Theorell (2009) tar upp handlar om musik och dess roll i barnets 

utveckling. Musiken har en stor betydelse för kommunikationen med andra 

människor. Något som påverkas starkt av musik är känslolivet vilket är en del i 

barnets utveckling. Ett barns utveckling av känslolivet är av stor vikt då denne lär sig 

att särskilja på olika känslor och på så sätt hantera olika situationer på ett relevant sätt. 

Redan i mammas mage upplever fostret musik vilket det sedan, när det kommit ut, 

kan visa tecken på att det känner igen.  Under de tidigare åren utvecklas sedan flera 

olika emotioner och ett hämmande av denna utveckling kan leda till stressade 

situationer i vuxenlivet. Theorell (2009) menar att man som vuxen kan få svårt att 

”översätta” känslor till handlande i olika situationer och även att tolka andra 

människors känslor. För att dra det ännu längre visar forskning, som författaren själv 
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bedrivit, att dessa människor löper större risk att senare i livet drabbas av olika 

hälsoproblem som exempelvis högt blodtryck (Theorell 2009). 

 

I en undersökning, som Theorell (2009) tar upp i sin bok, undersökte man tre grupper 

av elever i årskurserna 5 och 6. Man gav en grupp extra musikundervisning på 60 

minuter i veckan, en grupp fick ingen extra musikundervisning utöver det vanliga och 

den tredje gruppen fick extra datorundervisning. Det man kom fram till var att den 

grupp som fick mer musikundervisning än vanligt var den grupp som efter året hade 

ökat sammanhållningen mest. Theorell (2009) menar att detta även kan ha inverkan 

på det övriga skolarbetet då undervisningsmiljön blivit bättre. Sammanfattningsvis 

utvecklar Theorell (2009) sina tankar kring musikundervisningen genom att säga 

följande: 

 

Sammanfattningsvis finns det mycket som tyder på att musikundervisning – om den är 

bra och i synnerhet om den stärker sammanhållningen i klassen – kan stärka den sociala 

och emotionella utvecklingen av prestanda i matematik och språk. (Theorell 2009:103) 

 

Man kan således se att musikundervisningen kan bidra till utveckling i fler av skolans 

ämnen.  

 

I samband med detta kan man tala om musikalisk intelligens (Gardner, 2003). När det 

gäller musikalitet finns det inga talanger som uppkommer så tidigt som just den. Det 

finns inga svar på varför musikalitet uppkommer i de tidiga åren eller hur den 

uppkommer. Precis som Theorell (2009) talar om, kan redan ett foster uppfatta ljud i 

mammas mage. Gardner (2003) talar om studier som visar på olika samband där 

musikalitet hänger ihop med andra typer av intelligens. Det som är avgörande för om 

ett barn utvecklar sin musikalitet, och i vilken utsträckning, beror helt på miljön 

barnet lever i, menar Gardner (1996).  

 

Inom begreppet musikalitet finns det grundläggande element som experter och 

forskare talar om. Det mest centrala är tonalitet och rytm. Vissa kulturer har rytmen 

som en mer central del av musiken medan vissa kulturer har tonaliteten som en mer 

central byggsten i musiken. I exempelvis Afrika spelar rytmen en större roll och i 

orientaliska kulturer är musiken mer färgad av melodier, alltså tonalitet.  Dessa 
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begrepp är således det mest grundläggande när man talar om musikens komponenter 

och kallas därför för musikens kärna (Gardner, 1996).  

 

När man så talar om musikalitet i form av rytm och tonalitet kan man reflektera kring 

frågan om hörseln och huruvida den spelar in i definitionen av musik, som Gardner 

(1996) skriver. Givetvis är hörseln en avgörande faktor för att uppleva musik och 

framför allt melodier och toner, men det har också visats att döva kan uppleva rytmer. 

”Rytmisk organisation” kan även fungera när hörselsinnet inte fungerar, vilket döva 

människor själva beskrivit att de upplevt. Det finns alltså mer därtill än att uppleva 

musiken via hörseln. 

 

En annan aspekt som tas upp i samband med musikalisk intelligens handlar om 

musiken och känslolivet. Dessa två har en stark koppling till varandra. Detta har även 

Theorells (2009) forskning visat på, då musiken har stor betydelse för utvecklandet av 

känslolivet. Gardner (1996) menar att man genom tiderna försökt att beskriva musik 

på ett objektivt sätt där människans påverkan av musik inte varit intressant. 

Ytterligare har man jämfört musik med matematik, då musikens känslomässiga aspekt 

förnekats. När man talar om kompositörer och deras intentioner kan man dock inte 

komma ifrån att det handlar om att skapa eller förmedla en känsla. Även Sokrates 

hade denna insikt kring musiken och dess samband med känslolivet, menar Gardner 

(1996). Vidare säger Stravinskij, efter att tidigare ha påstått det motsatta, nämligen att 

musik inte skulle ha någon påverkan på oss människor:  

 

Idag skulle jag säga det motsatsen. Musik uttrycker sig själv… en tonsättare arbetar 

ständigt med att förkroppsliga sina känslor och man kan utan tvivel säga att han uttrycker 

eller symboliserar dessa. (1996:98) 

 

Detta uttalar Stravinskij efter att ha påstått att musik inte har förmåga att uttrycka 

någonting alls (Gardner, 1996).  

 

Man kan vidare se en koppling mellan musikalitet och språksinne. Detta när man 

forskat kring musikalitetens utveckling vid människans uppkomst. Man menar att 

musikalitetens uttrycksförmåga och lingvistisk kommunikation har samma rötter. 

Precis som både Theorell (2009) och Häikiö (2003) talar om, kan musiken bidra till 
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förståelse och kunskap i andra ämnen i skolan. Vidare styrker Skolinspektionens 

(2011) granskning de estetiska läroprocesserna som kunskapsutvecklare, vilket även 

kan tillämpas i skolans värld.  

 

Ytterligare skriver Gardner (1996) att finns det många fynd från stenåldern där 

musikinstrument hittats och där det visats på att musik hade stor betydelse för 

gruppens sociala tillvaro, vilket Mithen (2005) också påvisat i sin teori. Detta i 

samband med bland annat arbete och religion.  

 

5.3 Intervjuerna med politikerna 

I följande avsnitt presenteras resultaten av intervjuerna med politikerna. Det 

presenteras genom olika teman utefter politikernas svar på frågorna. Jag kallar 

politikerna för politiker 1, P1, politiker 2, P2, och politiker 3, P3, detta utifrån 

ordningen intervjuerna utfördes.  

 

5.3.1 Musik som lust och kreativitetsskapare 

När man talar om musik och musikundervisning med politikerna, ger samtliga uttryck 

för att detta är något som är viktigt. Musik är något som tillför glädje, lust och 

kreativitet hos eleven. Även andra estetiska ämnen såsom bild, dans och teater är 

något som behövs i skolan.  

 

Jag tycker det är väldigt viktigt att det finns musik i skolan, också teater och drama 

och dans och allting sånt. Kultur överhuvudtaget är väldigt viktigt i 

skolverksamheten. (P1) 

 

Dessa estetiska ämnen, som P2 uttrycker det, formar kreativa människor och de 

skapar också lust. När man talar om kreativitet och lust menar P2 att detta är något av 

ett huvudbegrepp när man senare kommer ut i arbetslivet. Det är inte bara ett 

huvudbegrepp när man talar om arbete utan även om livet i sin helhet.  

 

Men alltså jag, jag tror ju på något vis att många utav dom här estetiska ämnena, 

utav olika slag va, dom formar kreativa människor och dom skapar också lust. Och 

för mig är det ju två huvudbegrepp om man ska leva och framför allt om man ska 

arbeta. Att man har lust och att man har kreativitet va. (P2) 
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De estetiska ämnena, däribland musiken, bidrar således enligt P2 till kreativitet och 

till lust. Ett annat uttryck som kommer upp är att ”tänka utanför boxen”. Alltså att 

tänka i banor som inte är förutsagda på något sätt. Detta är vårt största problem, 

menar denne, att vi tänker ”innanför boxen”. Vi lär oss i tidig ålder, i skolan och från 

vuxna, att tänka ”innanför boxen” vilket begränsar kreativiteten, menar P2. De 

människor som jobbar med estetiska ämnen i sin vardag tänker annorlunda, de tänker 

i andra banor. 

 

Jag menar tittar du på den här typen utav människor som konstnärer eller musiker 

eller ja, ska vi säga dom som jobbar med estetiska frågor. Alltså dom tänker helt 

annorlunda va. Det här kan du överföra till arbetslivet, helt och hållet va.(P2) 

 

Det handlar här om att använda sin kreativitet och lust till att komma med nya idéer 

och ja, ”tänka utanför boxen” helt enkelt. Musikundervisningen i skolan handlar 

också om att skapa, vilket hänger ihop med kreativitet och lust. Genom 

musikundervisningen får du chansen att skapa och att använda din kreativitet på ett 

sätt som andra ämnen inte alltid tillåter. Detta menar P3 då man genom 

musikundervisningen kommer i kontakt med olika musikinstrument. Du kan utforska 

och skapa genom att komma i kontakt med olika instrument som du tidigare inte 

spelat på.  

 

…men du får ändå skapa i grundskolan framför allt då när du kommer upp lite i 

högstadiet, men även när du får lära känna instrumenten får du ju lära dig och skapa 

och du får ju komma i kontakt med en helt annan värld än vad du kanske gör 

annars.(P3) 

 

5.3.2 Praktiska och teoretiska ämnen i skolan 

Denna ”andra värld” som P3 talar om handlar om den kontrast som musikämnet, och 

övriga praktisk-estetiska ämnen, har i förhållande till andra skolämnen; de teoretiska 

ämnena. De teoretiska ämnena i skolan kan ofta förknippas med ”tragglande” och ett 

stillasittande arbetssätt vilket inte alltid klingar positivt. De teoretiska ämnenas 

övertag i dagens skola gör att musiken blir en kontrast där såväl kreativitet som lust 

och glädje får överhand.   

 

För eleverna skulle det betyda kreativitet och dom får glädje. Avstampet då ifrån det 

där stillasittande när man sitter och räknar och där du jobbar väldigt, väldigt mycket 
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där till den andra världen om man kan kalla det för det, som jag tycker det kan bli då; 

när du får röra dig, du får bara lyssna, och bara hänga med och gunga med.(P3) 

 

 

En annan synvinkel som P3 ger uttryck för handlar om de praktiska ämnena i skolan; 

musik, bild, gymnastik. Vissa elever kan behöva, kanske mer än andra, de praktiska 

ämnena i skolan eftersom du använder kroppen på ett annat sätt än vad du gör i de 

teoretiska ämnena. Det handlar även om vänster och höger hjärnhalva där balansen 

jämnas ut då både logik och kreativitet stimuleras.  

 

Utan musik till exempel, som är en utav dom här praktiska ämnena då, så tror jag att 

det blir mycket svårare för vissa elever och klara målen. Dom behöver dom här 

praktiska ämnena där man, musik, bild, gymnastik, där man går ifrån; använder 

kroppen på ett annat sätt och använder hjärnhalvorna på ett annat sätt som jämnar ut 

balansen. (P3) 

 

Politiker 2 menar att de estetiska ämnena skulle lära oss att tänka på ett annat sätt. När 

han i sitt yrkesverksamma liv träffat på olika människor i olika sammanhang som haft 

”konsten som grundämne”, har han sett hur dessa tänker i helt andra banor än vad han 

gjort. Estetiska ämnen kan ge oss som människor möjlighet att utveckla en kreativitet 

och tänka i andra banor.  

 

Ja, jag insåg ju att dom här människorna som jobbar på den här reklambyrån, som 

då hade, ska vi säga konsten egentligen som grundämne va, dom tänkte ju i helt andra 

banor än jag va. I helt andra banor. Alltså min hjärna räckte inte till och tänka där 

va. Och det är därför jag tror att dom estetiska ämnena skulle lära oss att tänka på ett 

annat sätt va. (P2) 

 

Det som politiker 2 också talar om, är hur lusten och kreativiteten kan bidra till att 

man faktiskt lär sig något i skolan. När politiker 2, såsom de övriga två, talar om 

musikämnet i skolan nämns glädje och lust. Musiken har alltså, bland dessa, det 

intrycket av att vara ett positivt inslag i skolans arbete. Detta är även något som direkt 

kan överföras till arbetslivet.  

 

Och lust är ju förutsättningen för, alltså det är ju förutsättningen i arbetslivet, men 

det är också förutsättningen i skolan när man ska lära sig någonting. Är det lustfyllt 

så spränger du ju dina egna energigränser. (P2) 
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Politiker 1 tänker också i dessa banor; att musikundervisningen i skolan är något som 

tillför glädje vilket i sin tur gör att man som elev kanske skulle kunna prestera bättre i 

övriga ämnen? 

 

Ja dels så är det väl det att man blir glad utav musiken och då kanske man gör ett 

bättre arbete i skolan. (P1) 

 

 

5.3.3 Musiken och människan 

Att musikundervisningen har en självklar plats i dagens skola är det inga tvivel om, 

när man talar med dessa tre politiker. Musiken är något som vi rentav behöver som 

människor och detta är något som man som barn ska bli introducerad till i skolan.  

 

Ja. För att kultur är någonting som människan behöver och det behöver skolelever 

också. (P1) 

 

Politiker 1 menar alltså att kulturen är en viktig del utav livet. Detta nämner även 

politiker 3 och denne tar upp teorin kring vänster och höger hjärnhalva och hur dessa 

ska/kan stimuleras i skolans arbete.   

 

Man behöver musiken, du behöver ju väldigt många utav dom här praktiska ämnena 

för att du ska koppla av med hjärnhalvorna och sånna saker. (P3) 

 

Politiker 2 styrker dessa tankar genom att tala om vikten av användningen av de båda 

hjärnhalvorna. Vid möten med exempelvis matematiker och läkare, har denne märkt 

att dessa människor ofta ägnar sig åt någon typ av musicerande.  

 

Det måste ju finnas en samverkan här. Eftersom jag har mött många utav dom här 

människorna då som, datamänniskor, musikmänniskor, eller matematiska människor, 

och läkare så har jag reagerat på det; många av dom är jädrigt begåvade när det 

gäller musik va. (P2) 

 

För att fungera väl, menar P2, måste dessa människor befinna sig i en samverkan med 

den högra hjärnhalvan, som står för det kreativa. Samverkan mellan höger och vänster 

hjärnhalva är en förutsättning för att vi som människor ska fungera väl.   En annan 

tanke som ligger till grund för politiker 3’s åsikter kring musiken och dess betydelse 

är glädjen som musiken ger. Musiken är något som eleverna behöver i skolarbetet.  
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Alla elever behöver ha den glädjen som musiken ger. Och jag tror att för dom flesta 

så innebär nog musik glädje. (P3) 

 

Även politiker 1 instämmer i dessa tankar när han nämner musiken som något positivt 

och glädjande ämne i skolan.  

 

Ja dels så är det väl det att man blir glad utav musiken. (P1) 

 

Vidare tar politiker 2 upp musiken i samhället och hur det påverkar människor på ett 

positivt sätt. Detta då denne talar om körsång. P2 menar att körsången skapar lust, 

engagemang och kreativitet.  

 

Alltså jag känner folk som är med i både en och två körer va, och min fru också, hon 

sjunger i kör. Och det här skapar lust och engagemang, men framförallt skapar det 

kreativitet. (P2) 

 

Politiker 2 uttrycker i samband med detta en besvikelse över sig själv då denne aldrig 

fortsatte ta de där pianolektionerna en gång i tiden. P2 menar att musik ger en sådan 

energi och att stundtals kan man känna sig avundsjuk på människor som utövar någon 

typ av musik.  

 

Jag är hemskt ledsen idag för att jag släppte det. Jag är fruktansvärt avundsjuk på 

människor som utövar musik eller körsång i någon form. (P2) 

 

5.3.4 Musikundervisningens betydelse för elever i skolan 

Som det uppdagats tidigare uttrycker politikerna att musikundervisningen i skolan är 

viktig och att detta är något som dessa jobbar för och utvecklar på olika sätt. Det finns 

även en viss stolthet när dessa talar om vad de gjort och gör för att 

musikundervisningen i skolan ska utvecklas på ett bra sätt i just deras kommuner. 

 

Politiker 1 menar att kulturskolan är något som kommunen är stolt över. Ytterligare 

lägger han stolt fram att deras kommun är bland de 20 bästa i landet när det gäller just 

kulturskolan. Vid mitt möte med P1 märker jag detta tydligt då denne gärna vill att 

jag besöker skolan för att se hur det ser ut.   
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…mer än att politiskt sett så tycker vi det är väldigt viktigt och ha en kulturskola i 

kommunen. Och vi är väldigt stolta över den kulturskolan. (P1) 

 

Vidare menar P1 att Sverige är känt för sin musikundervisning och även sin 

kulturskola. Det är här som blivande artister börjar och blir introducerade till 

musiken.  

 

Och dels också, så har ju musikundervisningen och kulturskolorna i Sverige satt 

musiken i centrum. Sverige är ju berömt för sin musikundervisning både 

internationellt sett och har en väldigt stor betydelse. Talar man med artister idag, 

eller dom här stjärnorna så, dom flesta av dom har ju börjat på kulturskolan, så dom 

har gjort, och haft musikundervisning. (P1) 

 

Även politiker 2 berättar om hur denne jobbat med musikundervisningen i skolan. 

Detta då P2 var med att införa musikklasser i en grundskola i Linköping på 90-talet. 

Med musikklasser menar man att man tilldelar ämnet musik fler timmar och minskar 

antalet timmar i andra ämnen. Detta visade sig ha en god påverkan på eleverna då 

resultaten, även i de ämnena där timmarna minskat, var riktigt bra. 

 

Mitt syfte är ju att… alltså det visade ju sig att dom hade ju bättre, eller dom hade ju 

jättebra resultat i dom här musikklasserna. Även i dom ämnena där dom läste färre 

timmar då för att lämna plats till musiken va.  (P2) 

 

Det handlar återigen om lust och kreativitet, menar P2. Det är detta som gör att man 

orkar och vill det där lilla extra. I detta fall visade det sig genom att resultaten i de 

olika ämnena blev goda, trots att man skurit ner på timmarna. Ytterligare menar P2 att 

musikundervisningen är alltför segregerad i dagens skola. Musikundervisningen 

skulle kunna vara, likaväl som andra ämnen, mer integrerad i undervisningen. 

 

Men det beror ju på att jag tror ju inte på ett, att musikämnet ska vara alltför 

segregerat, utan det ska vara integrerat i utbildningen på ett annat sätt än det är. Och 

där är vi ju tyvärr lite fyrkantiga, tycker jag. (P2) 

 

Det som politiker 3 betonar när det kommer till musikundervisningens betydelse för 

elever är att elever får komma fram. P3 menar att musikämnet kan vara ett ämne där 

vissa elever känner sig hemma, där de får komma fram och våga mer. Genom att våga 

mer växer du också som människa vilket även påverkar det övriga skolarbetet. 
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Jag tror att det finns elever som kan växa med musiken. Dom som kan ha svårt i 

många andra ämnen, men musiken kan bli ett sånt ämne där dom känner sig hemma. 

Så tror jag att man kan växa lite grann, du kan våga, du kan har svårt och läsa högt 

till exempel, inför klassen och sånna saker. (P3) 

 

Precis som politiker 2 var inne på, menar politiker 3 att musikämnet kan bidra till att 

du utvecklas i övriga skolämnen också. Ytterligare menar P3 att vid avslutningar och 

liknande, kan elever som annars verkar vara tillbakadragna och blyga, plötsligt stå 

inför en massa folk och uppträda. Detta har denne upplevt i samband med sina egna 

barns skolavslutningar och menar att det är fantastiskt att se.  

 

Skolavslutningarna då, för det finns ju alltid elever som vill framföra och ibland så 

funderar man på att; vad duktiga vissa är som man själv då uppfattar som lite blyga 

och tillbakadragna, men när dom får en mikrofon i handen och när dom får göra det 

dom tycker är roligast av alltihopa. Alltså dom glänser ju… (P3) 

 

 

Här kan man se ett exempel på hur musikundervisningen i skolan kan bidra till att 

elever får chansen att komma fram och våga. 

 

Politiker 1 ger sin synpunkt vad det gäller musikundervisningens betydelse, mer 

generellt när han säger: 

 
För det behövs alltså. Kulturen är en viktig del utav livet, så det är väldigt viktigt att 

man introduceras som, ska man säga, skolelev från början om kulturen och kulturens 

betydelse. (P1) 

 

 

5.3.5 Musik och ledarskap 

Det som politiker 2 också talar om är hur musik och musikundervisningen kan hänga 

ihop med improvisation och ledarskap.   

 

Men för den som ska vara ledare, för människor överhuvudtaget är det viktigt att lära 

sig att improvisera, och då är ju musiken ett, det kanske främsta va, på något sätt. 

(P2) 

 

P2 har drivit många ledarskapsutbildningar genom åren och berättar om sin 

inställning till just ledarskap. För P2 handlar ledarskap inte om en metod utan om ett 

partitur, som denne uttrycker det, det är alltså en konstart. Politiker 2 gör en tydlig 

koppling till musik och ledarskap när denne talar om detta. 
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I många ledarskapsutbildningar använder man sig utav dirigenten. Alltså, hur får 

man hela orkestern att spela med samma inriktning va? (P2) 

 

Genom att bjuda in kända musiker och konstnärer, till utbildningarna visade P2 på ett 

annat sätt att se på ledarskap. Det handlar om ledarskap som konstart och inte som 

metod.  

 

Dirigenten har ju lärt sig ett partitur, om man nu säger det, inte metod utan partitur. 

(P2)   

 

Musiken blir betydelsefull här när man talar om improvisationen och konst. Musiken 

kan ses som ett medel till att utveckla sin roll som ledare, i detta fall, där kreativiteten 

står i centrum.  

 

För mig är ett rutat papper, det begränsar min kreativitet va. Man kan inte skriva 

löpande text på rutat papper, dessutom så blir man så oerhört styrd över 

dispositionen; en mind-mapp på ett vitt papper är mycket bättre. Förstår du hur jag 

tänker? Alltså det handlar om alltså att tänka utanför boxen hela tiden, ett rutat 

papper gör en box va. Rutade system dom skapar boxar och då tror jag ju att den här 

typen, alltså jag tror musiken är oerhört betydelsefull. (P2) 

 

 

När nu politikerna sagt sitt, kan vi se att grundsynen på musikundervisningen i skolan 

bland dessa är positiv. Att musikundervisningen ska ha en självklar plats i den 

svenska skolan är det inga tvivel om, enligt dessa politiker. Vidare skulle de estetiska 

ämnena fungera som någon slags kontrast till de övriga skolämnena, vilket bland 

annat politiker 3 uttryckte. Det finns även en tanke kring att musikämnet skulle kunna 

gynna övriga skolarbetet, då musiken bidrar till kreativitet och lust. Detta hänger ihop 

med de egna erfarenheter politiker 2 berättade om, där resultaten i de musikklasser 

denne vart med och skapat förbättrats. Ytterligare är musik och kultur något som 

människan behöver, vilket även elever behöver, menar politiker 1. 

 

Genom att återge struktur och innehåll i de olika kursplanerna för musik, från Lgr62 

till Lgr 11, har vi nu fått en bild av hur musikämnet ser och har sett ut. Ytterligare 

genom den forskning som gjorts, har jag i denna studie belyst det som bland andra 
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Theorell (2009) forskat och skrivit om när det gäller musiken och dess påverkan på 

människan. För att återgå till syftet för uppsatsen, ser vi en klar koppling till de 

frågeställningar som ligger till grund för arbetet. Detta då både syn, inställning och 

tillförande av musikundervisningen i skolan besvarats av samtliga politiker med 

tydliga åsikter och erfarenheter kring musikämnet. Tillsammans med läroplanerna och 

forskning kring musiken och människan, ger detta svar på samtliga frågeställningar 

för studien. 

 

6. Analys 

 
I följande avsnitt analyseras resultatet av intervjuerna med politikerna. Detta med 

utgångspunkt i det teoretiska ramverket. 

 

6.1 Det sociokulturella perspektivet i musikundervisningen 

När man talar om musikundervisningen i skolan ligger grunden för lärandet ofta i 

samarbetet med andra. Då undervisningen bedrivs i grupp, där eleverna får musicera 

tillsammans på olika sätt, stimuleras såväl samarbetsförmåga som skapande. Det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) handlar om lärandet i samarbete med andra 

vilket således musikundervisningen i stor utsträckning handlar om. Genom forskning, 

som Theorell (2009) genomfört, samt undersökningar, som Scheid (2009) genomfört, 

har sammanhållning och samarbete belysts när man talar om musik. Likaså tar Mithen 

(2005) upp teorin om musikskapande i syftet att skapa sammanhållning, vilket stärker 

denna koppling ytterligare. Mithens (2005) teori tar sig långt tillbaka i tiden, närmare 

bestämt till neandertalarna. Man kan alltså tala om att människan och musicerandet 

existerat i alla tider. När politiker 1 således talar om att det är väldigt viktigt med 

musik, och kultur överhuvudtaget i skolan, blir det ställningstagandet inte så svårt att 

förstå.  

 

I rapporten från Skolinspektionen (2011), granskade man musikundervisningen i 35 

olika skolor i Sverige. Precis som politiker 1 uttalar sig, kom man bland annat fram 

till att musiken i skolan är viktig då denna har en stor betydelse för eleverna. Musik 

ämnet är populärt bland eleverna och sprider glädje på skolorna (Skolinspektionen, 

2011). Man talar också om estetiska läroprocesser, där de estetiska ämnena fungerar 
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som kreativa processer i själva lärandet. Det som man dock också kom fram till, 

genom intervjuer och observationer, handlade om musikämnets status. 

Musikundervisningen i skolan har inte den status den borde ha, i förhållande till de 

styrdokument som finns (Skolinspektionen, 2011). Det handlar bland annat om att 

skolor upplever att musikämnet inte är tilldelat tillräckligt med timmar för att kunna 

uppfylla målen för ämnet. Vidare finns det en diskussion kring musikämnets funktion 

och betydelse i skolan, vilken har visat sig vara underordnad på många skolor 

(Skolinspektionen, 2011). Man kan således se att musikämnet många gånger får stå 

tillbaka, då ämnet inte verkar ha samma status som övriga ämnen i skolan. 

Skolinspektionens (2011) rapport talar även om en tendens de uppmärksammat, där 

musikämnet diskuterats som kunskapsämne eller rekreationsämne. Samtidigt har 

musikundervisningen i skolan visat på att: ”Ämnets estetik kan bidra till att utveckla 

olika lärprocesser.” (Skolinspektionen, 2011: 33). 

 

6.2 Musik som lust- och kreativitetsskapare 

Politikernas åsikter kring musikämnet handlar bland annat om musikundervisningens 

bidragande till kreativitet och lust. Politiker 2 menar att musik, liksom andra 

konstformer, skapar förutsättningar för att människor ska tänka i nya banor; alltså 

kreativt. Eleverna i Scheids (2009) undersökning talar om musiken som uttrycksform. 

Som människa får du, i musicerandet, uttrycka dig och således få utlopp för olika 

känslor och tankar. Likt politiker 2's åsikter handlar det här om musiken som 

bidragande till kreativitet och uttryck för olika känslor. Ytterligare nämner politiker 3 

musikämnet som ett ämne där man får skapa vilket utgör en kontrast till många andra 

av skolans ämnen. Skolinspektionens rapport (2011) tar, som nämnts tidigare, upp de 

estetiska läroprocesserna. Det som menas med dessa är just det som politiker 2 talar 

om; att koppla samman känslor, erfarenheter och kunskaper till en helhet. De 

kompetenser som globalt sett kommer att bli viktiga är just dessa som 

musikundervisningen kan bida till; kreativitet och skapande förmåga 

(Skolinspektionen, 2011).   

 

Det som Theorell (2009) tar upp i sin bok handlar om hur musiken kan påverka oss 

människor. Författaren tar upp såväl musikens koppling till känslolivet som musikens 

koppling till motivationen.  Genom musik kan man behandla stress men även påverka 
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motivationen hos människan (Theorell, 2009). Då talar vi om motivationen till livet 

och hälsan i allmänhet. Kopplingen mellan musiken och lusten, kreativiteten samt 

motivationen är således ett faktum. 

 

6.3 Praktiska och teoretiska ämnen i skolan 

Häikiö (2012) nämner att dagens samhälle är påverkat av ett medialt flöde vilket gör 

att estetiska ämnen, såsom bild och musik, blir eller borde bli viktiga för 

skolväsendet. De estetiska ämnena kan stimulera till att elever utvecklar en förmåga 

att tolka olika sorters information, exempelvis information från olika medier. Även 

här är politiker 2’s tankar kring de estetiska ämnena och dess bidragande till att 

”tänka på ett annat sätt” intressant. Genom att lära sig tolka information, (Häikiö, 

2012), lär sig således eleven att tänka i andra banor och vara mer kritisk i sitt synsätt, 

som politiker 2 talade om.  Musikämnet i skolan har alltså i sin natur ett bidragande 

till att stimulera till ett kreativa tankesätt och utveckla en skapandeförmåga. 

Diskussionen kring musikämnets underlägsna status, som Skolinspektionen (2011) 

nämnde, är därför anmärkningsvärd. När det gång på gång påvisats att 

musikundervisningen kan bidra till att skapa kreativa och skapande människor, undrar 

man hur det kan komma sig att musikens roll i skolan är som den är.  

 

Uppdelningen mellan teoretiska och praktiska ämnen i skolan talar Marner & 

Örtegren (2003) om. De tar upp aspekten där teori och praktik står som motpoler till 

varandra. Politiker 2 uttrycker att musikämnet i skolan skulle kunna vara mer 

integrerat i övrig undervisning, vilket andra ämnen också skulle kunna vara med 

varandra. Den motpol, där praktik och teori inte går hand i hand, är ofta 

förekommande i den svenska skolan. Detta kan ses som en fördel, men det kan också 

komma till att bli en nackdel då vissa ämnen blir tilldelade mer tid än andra på 

schemat. Häikiö (2012) nämner att estetikens nytta är och har varit omtvistad och 

diskuterad i skolans värld, och detta kan vi även se i dagens skola. I den svenska 

skolan ser vi ett mönster där de teoretiska ämnena är av större vikt, detta med tanke på 

behörighetskraven i matematik, svenska och engelska som Marner & Örtegren (2003) 

skriver. Likaså talar Englund (1996) om matematikens överlägsenhet när det kommer 

till fördelningen av antal timmar per läsår. I rapporten Den hägrande framtid 

(Skolverket, 2000) beskriver eleverna glädje och lust när de talar om de praktisk-
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estetiska ämnena, precis som politiker 1 & 3 talar om. Även de elever i Scheids 

(2009) undersökning talar om musik, i största allmänhet, som något man blir glad av. 

De teoretiska ämnena väger tungt och stressen är ett faktum i den senare delen av 

grundskolan då betyg ska sättas. Här upplever alltså eleverna i Skolverkets (2000) 

rapport de teoretiska ämnena som stressande medan praktisk-estetiska ämnena får en 

mer lustfylld beskrivning. 

 

 

6.4 Musiken och människan 

För att tala om musikens roll i barnets utveckling talar Theorell (2009) om detta. Lika 

så nämner Gardner (1996) den musikaliska intelligensen, vilken blir till i en väldigt 

tidig ålder.  Politiker 1 och 3 talar om musikämnet i skolan som något eleverna 

behöver och något som är en del utav livet. För att dra dessa argument lite längre, 

med hjälp av Theorells (2009) och Gardners (1996) tankar, kan man tänka sig att 

musiken rentav har en självklar plats hos människan, inte minst när man talar i termer 

som känsloliv och emotioner. Gardner (1996) talar, liksom Theorell (2009), om 

kopplingen mellan musiken och känslolivet. Ytterligare kopplingen mellan musiken 

och språksinnet, vilket tros ha samma rötter.  

 

Den positivitet som alla politiker ger uttryck för i samband med musik och 

musikundervisning är intressant. De är inte ensamma om den åsikten. Såväl Scheid 

(2009) som Theorell (2009) belyser detta i sina texter. Theorell (2009) nämner den 

forskning som bedrivits kring körsång och hur denna visat på positiva effekter på 

människan. Politiker 2 uttycker specifikt körsången som en kreativitetsskapare och 

lustgivare på ett mycket övertygande sätt. Ytterligare talar politiker 3 om 

musikundervisningen som en kontakt med ”en annan värld”, och även som en 

kontrast till den övriga undervisningen i skolan. Politiker 1 talar om 

musikundervisningen som ett självklart inslag i skolundervisningen när denne menar 

att kultur är en del utav livet.  

 

Även här ser vi någon typ av irrelevans när vi jämför med hur musikundervisningen 

verkligen ser ut i skolorna, med hjälp av Skolinspektionens (2011) rapport.  

Musikundervisningen har visat sig ha goda effekter på såväl lärandeprocesser som på 
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elevens välbefinnande i skolan (Skolinspektionen, 2011). Det som dock 

uppmärksammats är musikämnets, förhållandevis, dåliga status i skolor, där ämnet 

inte tilldelas den tid det skulle behöva för att tillgodogöra de krav som finns. Här är 

det rektorernas uppgift att se till att alla elever får den undervisning de har rätt till, 

däribland en bra musikundervisning (Skolinspektionen, 2011). 

 

 

 

6.5 Musikundervisningens betydelse för elever i skolan  

Musiken som bidragande till ett mer kreativt sätt att tänka, talar politiker 2 om. Det 

som Memorandum om livslångt lärande (2000) belyser är de estetiska läroprocesserna 

och hur dessa kan bidra till en kunskapsutveckling. Precis som politiker 2 uttalar sig, 

så finns det en koppling till kunskapsutveckling genom att utöva olika typer av 

estetiska verksamheter eller konstarter. Även när denne talar om kopplingen mellan 

musik och ledarskap, där musik kan ses som ett bidragande till ny kunskap.   

 

De musikklasser politiker 2 talar om är intressant då Theorell (2009) också har samma 

typ av erfarenhet. Theorell (2009) menar att musikundervisningen i skolan kan bidra 

till att sammanhållningen förbättras och även resultaten i andra skolämnen. Just detta 

är politiker 2 inne på när denne talar om sin erfarenhet kring musikklasserna som han 

var med och införde på 90-talet. Musikundervisningens betydelse i skolan kan alltså 

ha en inverkan på övriga ämnen, enligt såväl Theorell (2009) som politiker 2, på ett 

positivt sätt. Det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) talar för denna typ av 

kunskapsinhämtning. Genom den kunskap som eleven inhämtar på 

musikundervisningen tillämpas dessa i övriga ämnen och lärandesituationer. 

Samarbetet med övriga klasskamrater är väsentlig i musikundervisningen vilket också 

kan stimulera till vidare lärande i samarbete med andra.   

 

Politiker 3 talar också om att musikundervisningen kan bidra till att man vågar och att 

man som elev får komma fram. Detta berör också musikundervisningens bidragande 

till övriga skolarbetet då man exempelvis vid vissa tillfällen får stå inför klassen av 

olika anledningar. Också då denne menar att musiken kan vara ett ämne där elever 

kan känna sig hemma och växa som person. Det som Lillistam (2009) tar upp berör 
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just detta. Musiken har ett starkt samband med människans identitet, inte minst när 

man talar om ungdomar.   

 

Resultaten för denna studie har således fått en intressant innebörd i förhållande till de 

frågeställningar som uppsatsen utgått från. Det finns en tydlig koppling mellan 

politikernas svar och tidigare forskning och studier. Således styrker dessa 

gemensamma punkter varandra samtidigt som studiens frågeställningar blivit 

besvarade. De intervjuade politikernas syn på musikundervisningen i skolan speglar 

dock inte alltid den verklighet som man möter på skolor runt om i landet. 

 

I dessa tre politikers ögon är musikundervisningen viktig, ja, men på många skolor ses 

inte musikämnet som väsentligt (Skolinspektionen, 2011). En förvånande aspekt är 

när man i denna uppsats skrivit om forskning och undersökningar som visat på att 

musiken som ämne i skolan, men även i sig, har positiv inverkan på människan. Detta 

gäller såväl i lärandesituationer som i den personliga utvecklingen. När man sedan 

intervjuar politiker märker man att dessa har ett allmänt intresse för musik och även 

för musiken som ämne i skolan. Det förknippas med glädje, lust, kreativitet och 

skapande i de intervjuade politikernas åsikter. Något som ständigt ligger i bakhuvudet 

är den debatt som den senaste tiden pågått, där musikundervisningen varit i fokus. I 

det inledande kapitlet talas det om den estetiska verksamheten som i och med GY11 

togs bort, vilket blir en anmärkningsvärd utveckling av den svenska skolan. Då de 

estetiska läroprocesserna och ämnesintegration med musik, eller andra estetiska 

ämnen, visat sig ge goda förutsättningar för elever att utveckla såväl kreativitet som 

skapandeförmåga blir detta märkbart (Skolinspektionen, 2011). Hur går detta ihop?  

 

7. Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras såväl resultatet som metoden för uppsatsen. Detta med 

utgångspunkt för den analys som gjorts.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Till en början var tanken att intervjua fyra lokalpolitiker, då mindre skulle riskera att 

bli för lite. Eftersom en av politikerna inte var anträffbar, valde jag dock att utföra 
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övriga tre innan vidare åtgärd. När dessa sedan var klara och transkriberade, visade 

det sig att svaren från politikerna gav en intressant bild att jobba vidare med. Att 

genomföra en till intervju hade givetvis tillfört mer. Jag hade dock snarare genomfört 

tre till, alltså totalt sex intervjuer, för att få en större och bredare empiri att diskutera. 

Då jag skriver arbetet själv var detta inte rimligt då tiden för genomförande och 

bearbetning av intervjuerna hade blivit för lång.   

 

Vid val av metod var en första tanke att intervjua politikerna personligen. På så sätt 

tänkte jag mig få mer utförliga svar, där jag som intervjuare kunde stimulera till 

samtal och diskussion. Detta fungerade bra, men någon intervju blev kanske lite för 

kort då jag inte var snabb nog med följdfrågorna. Genom den personliga intervjun 

upplevde jag att jag oftast fick utförliga svar och att jag själv kunde kontrollera om 

jag inte uppfattade svaren eller ville få det mer förklarat för mig. Själva 

intervjuguiden var bra med de öppna frågorna, men även här upplevde jag att det inte 

hade skadat med ytterligare några frågor. Detta då det vid någon intervju gick lite väl 

snabbt med detta beror givetvis också på mig själv, då jag inte är en van intervjuare. 

Vidare var inspelningen av intervjun inget hinder, i vilket fall upplevde inte jag att 

någon av politikerna uppmärksammande detta. Jag tror det beror på att själva 

inspelaren var en telefon som låg på bordet vilket man glömde bort efter en stund. 

Politikerna var till synes avslappnade och kändes genomtänkta i sina svar. Jag 

upplevde även att de ansåg att musikundervisningen var något viktigt att dikutera 

vilket gav mig en positiv känsla under intervjun. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Det som framkommer i svaren från lokalpolitikerna jag intervjuat, är en övergripande 

positiv syn på musikundervisningen i skolan. Således stämmer denna bild överens 

med det som tidigare forskats kring, nämligen att musik har en positiv inverkan på 

människan. Även när man talar om skolan kan musik ha en positiv inverkan på själva 

lärandet. Den politik som förs i skrivande stund kan dock diskuteras i förhållande till 

såväl forskning som resultatet för denna studie. När man talar om 

musikundervisningen i skolan kan man knappast påstå att nuvarande skolminister Jan 

Björklund är angelägen om att estetiska ämnen är av stor vikt. I sitt uttalande om den 

nya gymnasieplanen, GY11, vilket det refereras till i uppsatsens inledning, menar 
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skolministern att den estetiska verksamheten är viktig. Dock betyder inte detta att 

estetisk verksamhet ska vara obligatoriskt, menar Björklund (Eriksson, 2011).   

 

Det kanske låter bra; nej, det behöver inte vara obligatoriskt med estetisk verksamhet. 

Men vad är det egentligen man tar bort genom att välja en sådan riktning i skolan? 

När forskning pekar på hur estetiska uttrycksformer främjar inlärningen i andra 

skolämnen, blir det en gåta att man som skolpolitiker väljer att inte längre ha den 

estetiska verksamheten obligatorisk på gymnasiet. Det som Björklunds uttalande 

grundar sig på är att man som elev ska välja estetisk verksamhet, vilket är en god 

tanke. Om man dock ser på den estetiska verksamheten, såsom bild, dans, teater och 

musik, som ett bidragande till såväl lust, kreativitet och skapandeförmåga borde 

ämnet vara högre prioriterat än så. Det skulle således även påverka det övriga 

skolarbetet på ett positivt sätt, för att återkoppla till Theorell (2009). Nu talar vi om 

den estetiska verksamheten, på gymnasiet. Denna uppsats är dock inriktad på 

musikundervisningen på grundskolan. Varför jag således tar upp detta beror på att 

man tagit en riktning i skolan som väcker tankar för en blivande musiklärare. Genom 

dessa beslut kan man undra vad nästa steg blir när det gäller frågor som berör 

musikundervisningen i skolan?  

 

I Skolinspektionens (2011) rapport om musiken i grundskolan diskuterar man 

musikämnets status. Denna diskussion är intressant eftersom den återkommit flera 

gånger under min egen utbildning till musiklärare. Man kan ibland få en känsla av att 

musikundervisningen i skolan inte har den status den borde ha när man ser till de 

fördelar ämnet kan föra med sig. Det handlar också om musikämnet som en del i de 

praktisk-estetiska ämnena, vilka är underrepresenterade i förhållande till de teoretiska 

ämnena. Just som politiker 3 talade om, ligger det något i ”kontrasten” mellan 

musikämnet och de övriga, teoretiska ämnena i skolan. Detta kan i sig ses som en 

fördel för musikämnet då man kan tänka sig att eleverna får en positiv upplevelse av 

variationen mellan de olika ämnena. För visst måste man konstatera att elever, och 

barn överhuvudtaget, behöver en viss variation och också ”ha roligt” i lärandet. Det 

visar sig i Skolverkets (2000) rapport där elever på grundskolan förknippar praktisk-

estetiska ämnen med positiva känslor liksom Theorells (2009) forskning. Dessa 

positiva känslor som musikämnet kan bidra till kan således även, i längden, gynna 

skolarbetet. För att få bra betyg i matematik kanske det inte krävs mer 
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undervisningstid i matematik? Det kanske handlar om en jämnare fördelning av 

praktisk-estetiska ämnen; där man stimulerar till kreativitet och lust, och teoretiska 

ämnen.  

 

När man sett hur musikundervisningen sett ut, från 1946-års skolkommission fram till 

Lgr 11, kan man ana en utveckling där musikämnet blir tilldelad mindre tid och värde. 

Vid 1946-års skolkommission tilldelades musikämnet stor vikt. Man ansåg att 

musikämnet var viktigt, även efter skolans slut. Dagens synsätt på 

musikundervisningen är varierad beroende på om man talar om politiken som förs på 

riksnivå, hur det verkligen ser ut på skolorna eller om man talar med lokala politiker. 

Ska man ta del av forskning och undersökningar som gjorts, där man påvisat att 

estetiska ämnen påverkar inlärningen på ett positivt sätt, ser man således att 

musikundervisningen i skolan är något att satsa på. Kanske skulle musikämnet kunna 

bli mer ämnesintegretat med andra ämnen än vad det är idag? Det gäller att helt enkelt 

bli mer kreativ i sin syn på musikundervisningen.   

 

7.3 Vidare forskning 

En tanke för vidare forskning skulle vara att göra en mer utförlig undersökning bland 

politiker. Mina tre intervjuer gav en tydlig bild för vad just dessa politiker hade för 

åsikter, men det hade vart intressant att se en mer allmän syn på musikundervisningen 

bland politiker. Vidare skulle det vara intressant att undersöka synen på 

musikundervisningen ur ett elev- och/eller lärarperspektiv. 
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Bilaga A 

Punkter för kontakt med skolpolitiker 
 

 Presentation av mig -namn, student vid Linnéuniversitetet. 

 Examensarbete i musik-intresserad av vad politiker anser om 

musikämnet.  

 Syftet- att se hur politiker ser på musikundervisningen. Vad 

musikundervisningen kan tillföra. 

 
 Intervju ca 30-45 min. 

 
 Deltagandet är frivilligt-ok att avbryta din medverkan. 

 
 Dina svar behandlas konfidentiellt. Du är anonym i studien-namn nämns 

ej! 

 
 Alla svar och uppgifter jag får in kommer endast användas i min studie. 

 
 Ok att spela in intervjun? Behandlas konfidentiellt! 
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Bilaga B 

Intervjuguide 
 
 

Synen på musikundervisningen i skolan 
 

– Vad tycker du om musikämnet i skolan? 

 

– Vilken betydelse anser du att musikundervisningen har i skolan och för elever? 

 

– Anser du att musikundervisningen har en självklar plats i dagens skola? Varför? 

 

– Hur skulle du beskriva musikundervisningens status i dagens skola, i jämförelse 

med andra ämnen? 

 

– På vilket sätt ser du som politiker på musikundervisningens betydelse i skolan, 

jämfört med andra ämnen? 

 

 

Musikundervisningens tillförande i dagens skola 
 

– Vad anser du att musikämnet tillför i dagens skola? 

 

– Vilka kompetenser/förmågor anser du att musikundervisningen skulle kunna 

stimulera till? Varför, på vilket sätt? 

 

– Den estetiska verksamheten är i och med GY11 inte längre obligatorisk i 

gymnasieskolan. Hur ser du på detta? 

 

– Jobbar ni (politiker) med frågor som berör musikundervisningen 
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Bilaga C 

 

Informationsbrev 
 

Justine Persson heter jag och är student vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag 

studerar på lärarutbildningen för senare år- gymnasiet med ämnena franska och 

musik. 

Just nu skriver jag mitt examensarbete där jag är intresserad av att se vad 

politiker anser om musikämnet i grundskolan. För att ta reda på detta har jag 

därför bokat in intervjuer med lokala skolpolitiker. Intervjun bygger på öppna 

frågor då jag hoppas på en givande dialog mellan intervjuare och respondent. 

För att jag som intervjuare ska kunna koncentrera mig så mycket som möjligt på 

själva intervjun kommer jag, med ditt godkännande, spela in samtalet. 

Ditt deltagande är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan. Dina 

svar behandlas konfidentiellt och svaren är endast avsedda för studien. Du är 

även anonym i studien. Intervjun uppskattas ta ca 30 minuter. 

Min handledare heter Margareta Ekberg och är lektor vid Linnéuniversitetet i 

Växjö, institutionen för pedagogik. Om du har några frågor är du välkommen att 

kontakta mig. 

 
 
Tack för din medverkan! 
Justine Persson, e-post: jpeyh08@student.lnu.se 
Telefon: 0737-61 94 07 
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