
  Motion om mer resurser till Kulturskolan

 Musik gör barn smartare!

Forskningen visar positiva effekter på hjärnan och inlärningsförmågan om 
barn spelar, och framförallt övar på, musik. En rapport [1] från forskare i 
Kanada och USA visar att elever som spelar musik får bättre studieresultat än
de barn som inte gör det. När barn tränar på musik förbättras deras 
arbetsminne. De blir bättre på att hålla flera saker i huvudet och samtidigt 
ökar förmågan att lära sig mer.

"Barn som musicerar aktivt gör bra ifrån sig i språk och matematik, men 
också i tester av allmän IQ", säger Fredrik Ullén, professor i kognitiv 
neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Forskare vid Northwestern University i USA har även upptäckt att hjärnans 
reaktionshastighet är snabbare hos människor som spelat instrument någon 
gång i livet [2]. Enligt en lång rad forskningsrapporter åstadkommer 
musicerandet positiva förändringar i hjärnan [3].

Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet för kommunala 
musik- och kulturskolan. Det får som följd att alla inte har möjlighet att låta 
sina barn ta del av kulturskolans verksamhet. I sitt remissvar till regeringens 
utredning om kulturskolan förordar SKL att kommunerna aktivt skall verka för 
att kommunens barn och unga ges likvärdig möjlighet att delta i kulturskolans 
verksamhet.

Vi vill att större resurser tilldelas kulturskolan så att alla som vill får möjlighet 
att delta samt att avgiften sänks och/eller inkomstbaseras med hänsyn till 
familjers olika ekonomiska möjligheter.  

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet i Vaxholm att:

• större resurser tilldelas Kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att 
delta;

• avgiften till Kulturskolan differentieras så att man tar hänsyn till 
familjers olika ekonomiska möjligheter.

• avgiften reduceras för syskon.
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