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Yamaha C3X
C3X är en flygel som är utformad för att sjunga och
svara på pianistens musikaliska uttryck. Storleken på
C3X är världens mest sålda flygelstorlek. Du hittar
Yamaha C3X som övningsinstrument på stort
sett alla institutioner i hela världen, och den
användas även för mindre konserter.

306.000 kr

Yamaha DTX432K
Nya DTX432K är ett bra digitaltrumset
för nybörjaren. Modulen innehåller 10 kits
och 10 övningsfunktioner, och hårdvarumässigt levereras DTX402K med 8 pads,
2 pedaler samt stativ.

5.390 kr
Yamaha C40

Yamaha
FG800M
Standardmodellen i
Yamahas omtyckta
FG-serie, hög
kvalitet och bra pris.
En alldeles utmärkt
nybörjargitarr.

2.390 kr

Yamaha P-515B

14.990 kr

Digitalpiano med 88 trätangenter, samplingar
av de båda konsertflyglarna Yamaha CFX och
Bösendorfer Imperial. Inbyggt högtalarsystem.
Köp till benställningen och pedalenheten.

Vår mest sålda nylonsträngade gitarr, Yamaha
C40, är en utmärkt
nybörjargitarr med bra
kvalitet och ton. Sidor
och botten i tonewood,
topp i gran, samt
greppbrädai
rosewood.

1.490 kr
4.390 kr
Yamaha P-45B
P45B är ett kompakt, prisvärt digitalpiano
med 88 vägda tangenter, 10 olika instrumentljud samt inbyggda högtalare med en god
ljudkvalitét. Komplettera gärna med original
benställning L85B för ett mer möbellikt utseende.

Yamaha B1

Yamaha PSR-E363

Alla pianon i B-serien kan också fås med
Yamaha Silent Piano-teknologi.

61 fullstora, anslagskänsliga
tangenter och 574 instrumentljud. 165 rytmer med komp,
150 arpeggiomönster samt
en inbyggd musikskola med
154 sånger.

37.990 kr

2.090 kr

B1 är Yamahas minsta och billigaste modell,
och som tack vare sitt 109 cm höga kabinett
kan förgylla varje hem.
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Från Redaktionen

Mu s i k l ä ra re n n ove m b e r 2 0 2 0

Pandemien rasar vidare. Mörkret
lägger sig och Lucia är snart här.
Under hösten har Musiklärarnas Riksförening haft tre styrelsemöten via Zoom. Vid dessa
har vi beslutat att agera i olika
frågor; ny timplan, ny kursplan,
ny gymnasieutredning, Covid19,
ny version av sångboken Sjung
Svenska Folk, utredningen om
stärkta skolbibliotek och utrustning samt lärarutbildningen mot
grundskolan och säkert ytterligare några saker som vi skrivande
stund har placerat långt bak i
hjärnan.
Vid MR:s senaste styrelsemöte diskuterades bla. den nya kursplanen i musik. Vi mötet
framkom information som
styrelsen reagerade mycket
starkt på; Det förslag till ny
kursplan, som arbetats fram i
en arbetsgrupp, och som därefter skickades ut till remissinstanserna där MR ingick,
har oförändrad till innehåll
skickats till utbildningsutskott och Riksdag för slutligt beslut. Vad
MR förstår har ringa eller inga av remissinstansernas synpunkter lett till förändringar i remissförslaget. MR har sökt
Skolverket för en kommentar. Vi inväntar
Skolverkets besked i frågan och återkommer med kompletterande information i
nästa nummer av tidningen Musikläraren. Under tiden kommer vi att uppmana
våra elever att ”komponera musikaliska
uttryck som har en i huvudsak fungerande form” som krävs för en elev i åk 6 för
att få betyget E.

pletterande information om vad som nu
gäller avseende de avtal som ingåtts det
senaste året. Vi presenterar kort om vad
gäller på sidan 15.
Musiklärarnas Riksförening har till sin
hemsida och FB-grupp fått frågor om hur
musiklärare kan hantera barn med varierande funktionshinder. Via de kontakter
vi har med personer som sysslat med
musikterapi som arbetsredskap för barn
och ungas utveckling fick vi kännedom
om Anna Malcus. Läs hennes intressanta
artikel om hur lärare kan bemöta elever
med Autismspektrumtillstånd (AST) och
ADHD, samt tips på strukturer som underlättar särskilt för dessa elever, och
som också är bra för hela klassen.
Pandemien har som sagt drabbat oss
hårt och medfört att vi tvingats hantera
livet något annorlunda. Vi har ändrat våra
lyssnarvanor. Kaj Kindvall,
den legendariske radiomannen från Norrköping, hävdar
att pandemien skapat en ny
musikgenre och Lotta Liljered, styrelseledamot i MR,
beskriver i en personlig text
hur hon upplever våra förändrade lyssnarvanor.

” Eleven komponerar musikaliska
uttryck som har
en i huvudsak
fungerande form”

Pandemien har väl annars varit den
fråga som bekymrat oss mest. För att få
och kunna ge besked till musiklärare har
vi skickat brev till Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Svaren är tyvärr rätt
allmänt intetsägande och hänvisar oftast
till de generella anvisningar som avser
samtliga medborgare. Men vad gäller specifikt för musiklärare och musikundervisning? Svaren hänvisar till eventuella
beslut som rektor på den lokala skolan
kan ta. Vi hade velat ha anvisningar som
meddelade att musikundervisning under
pandemien enbart skall bedrivas i grupper om högst 15 elever eller mindre. Då
hade vi musiklärare och våra elever kunnat känna trygghet och förståelse inför
en komplicerad undervisningsform som
musikundervisning. Vi är besvikna….
Elever får kopiera fritt! Ja, det var faktiskt en utsaga som kom till vår kännedom i mitten av hösten. Vi tog kontakt
med Musikförläggarna som också hade
hört något liknande. Musikförläggarna
dementerade utsagan och gav oss kom-

Sjung Svenska Folk är en
sångbok de flesta musiklärare känner till. Den senaste versionen kom
ut 1989. Nästa år 2021 fyller Samfundet
för unison 100 år och nu är det dags för en
nyutgåva av Sjung Svenska Folk. Samfundets ordförande Charlotta Huldt har vänt
sig till Musiklärarnas Riksförening för
att få hjälp med att hitta ”de rätta sångerna”. Framtagandet av Sjung Svenska
Folk kommer förhoppningsvis att ske i
samverkan med Kulturrådet, Skolverket,
Utbildningsdepartementet och andra organisationer som anser det vara angeläget att skapa ett sjungande svenskt folk.
På sidan 29 hittar du en uppmaning att
medverka med förslag på sånger som du
tycker skall ingå i den nya upplagan av
sångboken.
Ja, annars är väl innehållet i detta digitala nummer av tidningen Musikläraren
som det brukar vara. Kristina Stenborg
skriver i sin krönika om ”alla elevmöten”
och skickar som en julgåva med en av alla
sina julsånger. Vi har med recensioner av
några nya böcker. Förutom böcker med
sång- och undervisningsinnehåll skriver
vi om en skönlitterär ungdomsbok; ”Bästa bandet”. Härligt att någon skriver om
situationer och komplikationer som kan
uppstå när ungdomar spelar i band! Läs
också tipsen om hur man kan ”prata med
tonåringar”.
Ja, det var väl allt?
Med förhoppning om en fröjdefull terminsavslutning och en GOD JUL!
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Corona
MR skrev brev till Tegnell
och fick svar av Loefven…
Kristina Stenborg

Brev till Folkhälsomyndigheten
och Skolverket
Angående Sveriges musiklärares och elevers säkerhet ht- 20
I Sveriges alla skolor bedrivs dagligen obligatorisk musikundervisning som innefattar både sång och instrumentspel i grupper
om ca 15 - 30 elever. Utöver det har de flesta skolor någon form av
skolkör eller annan mer frivillig verksamhet där elever från olika
klasser sjunger/spelar tillsammans i betydligt större grupper än i
den ordinarie undervisningen.
I de flesta av dessa situationer finns inte möjlighet att följa de
rekommendationer som getts av FHM. Att ansvaret om att ta beslut i detta till sist hamnar på varje enskild skola rimmar illa med
tanken på en likvärdig skola.
Vi månar om både våra musiklärare, elever men också om vår
kursplan som tydligt innehåller gemensam sång. Det första av
kursplanens tre övergripande mål i Lgr11 är “att eleverna ska ges
förutsättningar att utveckla förmågan att spela och sjunga i olika
musikaliska former och genrer”
Många lärare är oroliga och många frågor dyker upp nu när skolstarten närmar sig med stormsteg. Alla musiklärare kan vittna om
att förutom glädjen i att undervisa i momentet gemensam sång så
föreligger även på de flesta skolor en förväntan om uppträdanden
likt kulturfestivaler, lucia, avslutningar, lunchkonserter mm. Ofta
förväntas musikläraren att styra upp och genomföra dessa aktiviteter tillsammans med sina elever.
MR menar att FHM måste ge tydliga direktiv om hur vi ska tänka
under ht-20. Att varje enskild musiklärare i samråd med sin rektor
ska utforma en egen plan är inte hållbart.
Vi måste få tydliga riktlinjer både med tanke på smittsäkerhet
men även för trovärdigheten och rättssäkerhet vad gäller bedömning och betygsättning.
Vi hoppas innerligt att detta tas på allvar och att vi snarast kan
meddela Sveriges musiklärare i såväl grundskola, gymnasieskola
och kulturskola hur arbetet bör läggas upp under ht-20.
Med vänliga hälsningar
Kristina Stenborg, ordf och övriga styrelsemedlemmar

Musiklärarnas Riksförening
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“Att varje
enskild
musiklärare i
samråd med sin
rektor ska utforma en egen
plan är inte
hållbart. “

Folkhälsomyndighetens svar
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Tack för ert mail angående musikundervisning under pandemin. Vi förstår att
det finns många frågor och funderingar kring hur undervisningen ska kunna
bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt.
I våra rekommendationer för körer finns detta stycke som kan tillämpas för
musikundervisningen i alla skolor:
Rekommendationer till skolkörer och musikklasser
De här rekommendationerna gäller elever som träffas dagligen i skolans lokaler även utanför musik- och sångundervisningen.
• Delta inte i verksamheten om du känner dig sjuk eller har symtom på infektion, även milda sådana. Då ska du heller inte vara i skolan.
• Håll en armlängds avstånd mellan varandra.
• Var noggrann med din handhygien.
• Hosta och nys i armvecket. Vänd dig bort, eller gå gärna iväg, så att du inte
nyser eller hostar i riktning mot någon annan.
• Använd egen mikrofon. Dela inte noter, instrument eller annat material med
varandra.
Vad gäller instrument rekommenderas att man inte delar instrument med varandra, detta gäller särskilt blåsinstrument. För t ex gitarrer , pianon, trummor
bör eleverna tvätta eller sprita händerna före och efter användande. Att tvätta
av handtag, tangenter mm minskar också risken.
Det är klokt att använda så stor lokal som möjligt för att kunna hålla ordentliga
avstånd, lokalen ska också vara väl ventilerad. Att dela upp klassen i mindre
grupper minskar också risken, liksom att bedriva undervisningen utomhus.
Vi hoppas du funnit dessa svar behjälpliga och att du och dina kollegor, tillsammans med era rektorer, kan hitta en form för undervisningen som fungerar
under de förutsättningar som finns på respektive skola i den rådande situationen.

Skolverkets svar
Hej Kristina!
Tack för ditt mejl till Skolverket.

Vi har förståelse för att pandemin har
inneburit svåra omställningar för genomförandet av musikundervisningen i skolan. Det är Folkhälsomyndigheten som
ansvarar för vilka rekommendationer och
riktlinjer som gäller för olika verksamheter i samhället. Skolverket utgår i från
dessa rekommendationer i vår information till skolor och lärare. Skolverket har
inte gått ut med specifika riktlinjer för
hur utbildningen ska bedrivas i olika ämnen under rådande omständigheter, detta
eftersom lokala förutsättningar kräver
olika typer av lösningar. Vi kan inte heller ta ställning till om enskilda förslag är
i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Med vänliga hälsningar
Åsa Leufven
Arbetsgruppen för coronavirussjukdom covid-19
Folkhälsomyndigheten
nCOV@folkhalsomyndigheten.se

“Vi måste få tydliga riktlinjer
både med tanke på smittsäkerhet
men även för trovärdigheten och
rättssäkerhet vad gäller bedömning och betygsättning.“

Det är huvudmännen, alltså kommunerna eller fristående förskolor och skolors styrelser, som ansvarar för att de
rekommendationer och riktlinjer som
finns åtföljs i utbildningen. Det är även
huvudmännen som beslutar hur undervisningen under rådande förutsättningar
ska bedrivas samt även organisera verksamheten så att det går att hålla så mycket fysisk distans som möjligt.
På skolverket.se och på skolahemma.se
finns det samlade stöd som Skolverket
har till skolor under pandemin. Här förklaras också vilket utrymme det finns i
lagar och förordningar att anpassa verksamheten under denna tid.
Om du har fler frågor är du välkommen
att kontakta oss på Skolverkets upplysningstjänst på 08-527 332 00.
Med vänlig hälsning
Skolverkets upplysningstjänst
Björn Andersson

Musikläraren november 2020
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2020-10-14
U2020/04321
Utbildningsdepartementet
Skolenheten
Ämnessakkunnig
Jenny Bohman
jenny.bohman@gov.se
Hej Kristina,
Tack för ditt brev till utbildningsminister Anna Ekström. Jag har blivit ombedd att besvara ditt brev om musiklärares och elevers säkerhet. Inledningsvis vill jag be om ursäkt
för att svaret har dröjt.
Regeringen och Regeringskansliet följer noga utvecklingen kring det nya coronaviruset
och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Det nya coronaviruset påverkar
stora delar av vårt samhälle och regeringen ställer därför nödvändiga resurser till förfogande och är beredd att snabbt fatta nya beslut för att hantera smittspridningen och
dess konsekvenser.
Av 3 kap. 2 a § i arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår det bl.a. att arbetsgivaren ska
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Detta innebär att det är
huvudmannen (dvs. kommunen för en kommunal skola eller styrelsen för en fristående
skola) som ansvarar för en god skolmiljö för elever och personal i skolan i enlighet med
de bestämmelser som finns.
På regeringens webbplats finns samlad information om regeringens arbete inom utbildningsområdet med anledning av det nya coronaviruset. Läs mer här: www.regeringen.
se
Folkhälsomyndighetens webbplats har särskild information riktad till förskolor, skolor
och lärosäten. Läs mer här: www.folkhalsomyndigheten.se
Även Skolverket har publicerat information med råd till förskolor och skolor på sin
webbplats. Läs mer här: www.skolverket.se
Utbildningsdepartementet vill återigen tacka dig för ditt brev.
Med vänliga hälsningar,
Jenny Bohman

MR
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Skolverket
utreder ny timplan
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av att omfördela tid mellan ämnena i grundskolan
och motsvarande skolformer. Syftet är
att skapa en bättre balans mellan det
centrala innehållet och den tid som är
avsatt för varje ämne i timplanen
Skolverket ska särskilt analysera om
man kan minska eller ta bort undervisningstiden i elevens val så att den tiden
kan fördelas på andra ämnen. Man ska
också titta på om det behövs åtgärder
för att fler elever ska läsa språk utöver
svenska och engelska. Uppdraget till regeringen skall redovisas senast den 31
mars 2021. Ett förslag till remiss kommer att gå ut i december 2020.
Vid det samråd som ägde rum 10 juni
2020 med ämnesföreningarna uttrycktes stor oro från de estetiska ämnenas
representanter inför de kommande timplaneförändringarna. Det ökade timantalet för matematik och idrott och hälsa
har redan medfört att skolor tvingats
dra in på timmar för elevens val och
skolans profil. Vad som kommer hända
med de profilklasser i musik som finns
på många ställen i landet, om en ytterligare timplaneminskning kommer att
ske, vågar vi knappt sia om.
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Brev till landets Musikhögskolor
R
M
från Musiklärarnas Riksförening,
Styrelsen, 2020-10-06
Bästa musiklärarkollega!
Tack för era svar på vårt brev hösten, 2019 angående ämneslärarutbildningarna i musik.
Vi har nu läst och diskuterat det som framkom och försökt få en mer samlad bild av
nuläget. Vi är alla påverkade av den rådande pandemin och vet att ni på högskolorna
kämpar med att få vardagens utmaningar att fungera. Vi vill ändå med detta brev hålla
diskussionen vid liv och hoppas att vi tillsammans kan föra den vidare när denna pandemi är över. Nedan följer de tankar vi har efter att ha läst era svar.
Vi är medvetna om att högskoleförordningen är tydlig gällande den ämneslärarutbildning som riktar sig mot gymnasieskolan. Det som framkommer i era svar är att det råder
stor variation kring hur respektive högskola arbetar kring den komplexa och unika situationen där musiklärare får behörighet att undervisa i alla stadier från åk 1 till gymnasiet.
Jämför följande utdrag ur svaren:
Utdrag 1
“Vi är sedan ett par år tillbaka inne i ett revisionsarbete av musiklärarprogrammets
musikkurser och planerar att från och med hösten 2020 förlägga de två första VFUperioderna till grundskolor med F-9-undervisning samt i ämneskurserna ytterligare
stärka ämnesdidaktik och metodik för grundskolans alla stadier. Under musikfördjupning finns även viss valbhet med möjlighet att ytterligare stärka sin kompetens att undervisa i grundskolan.”
Utdrag 2
“Att ytterligare förstärka Ämneslärarutbildning, inriktning mot gymnasieskolan, musik med kurser (eller kursinnehåll) avseende hela grundskolans musikundervisning i
avsikt att möta arbetsmarknadens behov idag, anser vi vore olyckligt. Vi menar att det
är angeläget med en högkvalitativ musiklärarutbildning som inte försöker omfamna
för mycket, utan tar ansvar för det utbildningsområde som den primärt är avsedd för.
Annars riskerar vi att undergräva möjligheterna till såväl ämnesdjup och bredd som till
didaktisk, kritisk reflektion över musikens roll och funktion i olika sammanhang.”
Eftersom treämneslärarutbildningen riktad mot åk 7-9 lades ner i brist på sökande, och
eftersom det i nuläget inte finns någon kvalificerad musiklärarutbildning för åk 1-6,
kvarstår ett tydligt glapp i förhållandet mellan utbildningsutbud och arbetsmarknadens
behov. Då den föreslagna gymnasiegemensamma kursen “Estetiska uttryck” inte blev
av så minskar behovet av antalet utbildade musiklärare för gymnasieskolan.
Högskoleverkets lösning att utöka behörigheten i ämneslärarutbildningen till att gälla
även åk 1-6 anser vi vara ytterst olycklig. Vi anser inte att de kurser om 15 hp som
erbjuds fritidspedagoger täcker behovet av kvalificerade musiklärare som arbetsmarknaden efterfrågar. Den kurs som erbjuds inom grundlärarutbildningen på 30 hp bör ha
någon form av antagningsprov för att kunna säkerställa tillräckliga förkunskaper.
Utbildningsuppdraget är i dagsläget mycket komplicerat då det krävs en annan typ av
metodik och pedagogik i arbetet med yngre barn. Detta behöver praktiseras och prövas
för att uppnå den kvalitativa utbildning vi eftersträvar, vilket i dagsläget är svårt att
erbjuda under rådande utbildningsuppdrag. Här skiljer sig musikämnet jämfört med de
teoretiska ämnena där metodik och pedagogik för alla stadier är tydligt uppdelat.
Vi anser att det är ytterst anmärkningsvärt att det i uppdraget som getts högskolorna saknas tydlig metodik för de yngre åldrarna samtidigt som man blir
behörig att undervisa i de årskurserna utan att ha detta innehåll i sin utbildning.
Detta speglar inte de behov vi ser på arbetsmarknaden men framförallt ger de inte våra
blivande musiklärare de verktyg de behöver.
Vi skulle vilja se en enad front från högskolorna, när denna pandemi är över, för
att påverka regeringen att se över och hitta en lösning på att det i nuläget inte
finns en adekvat musiklärarutbildning som formellt riktar sig mot grundskolan.
Musiklärarnas Riksförening deltar gärna i arbetet och ser fram emot en fortsatt
dialog.
Kristina Stenborg
Ordförande, Musiklärarnas Riksförening

Musiklärarnas Riksförening
tror på musikens betydelse
och kraft i skola och samhälle. Som medlem bidrar du
till musikämnets framtid och
stöder MR:s fortsatta arbete.
Som förening har vi tillsammans större möjlighet att
påverka och bilda opinion.
MR
• påverkar beslutsfattare och politiker genom
intervjuer, upprop, skrivelser och debattartiklar i
dagstidningar, tidskrifter,
radio och övrig media.
• ger musiklärare påtryckningsmedel och stöd
gentemot sina skolledare
avseende arbetsförhållanden såsom gruppstorlek,
arbetsmiljö, basutrustning i musiksal m.m..
• publicerar tidningen
Musikläraren kontinuerligt digitalt.
• informerar om aktuell kompetensutveckling,
forskning, musikpedagogiska frågor m.m. på hemsidan: www.mrmusik.nu.
• samarbetar med organisationer och musikutbildningar.
Genom att vara med i MR
får du alltså hjälp och stöd
i ditt arbete som musiklärare och argument för
ämnets plats i skolan.
Bli medlem genom att gå in på:
http://www.mrmusik.
nu/medlemssida
Vi vill ha ditt fortsatta stöd!
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Nationell Estetisk Kongress

Digital och analog
kongress våren 2021
16 - 18 april i Lund
Information och anmälan:
www.estetkongress.se

NYTT FRÅN GEHRMANS
Bitten Löfgren
Andreas Ebbelind

Åter
k!
i tryc

Mattemusik
En metod för
ämnesintegrerat
lärande

BITTEN
LÖFGREN
ANDREAS
EBBELIND

Mattemusik
Bästa och roligaste och metoden
för ämnesintegrerat lärande!
ge

www.gehrmans.se
order@gehrmans.se
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Följ oss gärna på
Facebook, Instagram
och Youtube!

13888

Kulturskolan
Kulturskolor oroas

Jalle Lorenson ordförande Kulturskolerådet

Lagstadga!

Därför lag! Tiden är inne för att erkänna
kulturskolans betydelse för landet, och
garantera existensen för en rik barnoch ungdomskultur i alla kommuner.
Under 2020 avser Kulturskolerådet att
opinionsbilda för en lagstiftning som
säkrar kulturskoleverksamhet i samtliga
kommuner. Det konkreta skälet till att
lagstiftningsfrågan tog fart på nytt hos
Kulturskolerådet beror på den enkät som
gjordes hösten 2019, där det visade sig att
hela 14 kommuner aviserade att det fanns
planer på att lägga ner kulturskolan.
Frågan om lag för Kulturskolan är inte
något som stått på agendan hos partierna.
Vägen kan tyckas oändligt lång, men ett
viktigt genombrott inträffade i våras då
Anna Sibinska – Miljöpartiets representant i riksdagens Kulturutskott – uttalade
sig om att det kan finnas ett behov av ett
lagskydd för kulturskolan, med tanke på
det läge de offentliga finanserna befinner
sig i. Under den förra riktigt svåra lågkonjunkturen, 90-talskrisen, minskade kulturskolan i volym med 25 procent, medan
biblioteken som fick skydd av en ramlag
klarade krisåren betydligt bättre. Visserligen har kulturskolan hämtat tillbaka
mycken förlorad mark utan en lag, men
tiden är inne för att erkänna kulturskolans betydelse för landet, och garantera
existensen för en rik barn- och ungdomskultur i alla kommuner.
En ramlag är en lag som inte i detalj reglerar en verksamhet utan slår fast riktlinjer och principer. Detaljregleringen
överlämnas åt andra som till exempel
myndigheter, regeringen eller kommuner
som utifrån ramlagen får utforma mer
precisa regler. Det en ramlag kan göra för
kulturskolan är att säkra att verksamhet
med hög kvalitet finns i alla kommuner.
Hur kommunerna vill organisera verksamheten, vilken sektor den ska tillhöra,
samverkanspartners med mera, bör avgöras lokalt. Lagen ska utformas efter kulturskolans unika verksamhet och behöver inte bli en kopia på bibliotekslagen.
Inom veckor, månader tas nu beslut om
kulturskolan i skolnämnder, i kultur- och
fritidsnämnder och i renodlade kulturnämnder om fördelningen av kommunernas resurser för år 2021. Inte i någon
nämnd kommer någon politiker att behöva att hänsyn till Kulturskolan som lagstadgad verksamhet. Låt oss ändra på det!
Ledare Kulturskolan Magasin nr 4 2020 17 sep,
2020
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Kultur för barn och unga fick ett stort
lyft av anslag i regeringens höstbudget
som kom igår. Både Alliansens initiativ
med Skapande skola fick ökat anslag och
Svenska kulturskolorna, som fick en fördubbling av anslag: 200 miljoner kronor.
Statsanslaget är bara en del av kulturskolornas pengar, hemkommunerna bekostar den stora delen. Nu är intresseorganisationen Kulturskolerådet är oroliga
för att pengarna ska räcka. I en enkät
till kulturskolorna har 4 av 10 svarat att
hemkommunen aviserat neddragningar.
Drygt 200 kulturskolor har svarat på Kulturskolerådets enkät.
Kulturskolerådet är oroliga för att pengarna inte ska räcka. I rådets senaste enkät
till drygt 200 kulturskolor har 4 av 10 svarat att hemkommunen aviserat neddragningar. I kulturskolerådets senaste enkät
från 2019 svarade 91 kommuner alltså att
de ser framför sig en minskad resurstilldelning. En markant ökning i jämförelse
med 2018 då endast 31 kommuner svarade att de förväntade sig minskade resurser.

Färre spelar i orkester

En ny enkät kommer ut under hösten
2020 för att undersöka hur kulturskolorna har påverkats under nuvarande år.
- Vi är naturligtvis glada för det extra
tillskottet men det finns en oro för att
de 100 miljonerna inte täcker upp för
de neddragningar som sker just nu ute
i kommunerna, säger Torgny Sandgren,
generalsekreterare på Kulturskolerådet.
Statsanslaget är bara en del av kulturskolornas pengar, och det är kommunerna
som bekostar den stora delen. Alla kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet kan nu inför 2021 söka kulturskolebidraget och bidragsansökningarna ska
hanteras av Statens kulturråd. Stödet är
projektbaserat och Torgny Sandgren efterlyser ett stöd som är mer långsiktigt.
- Den typen av projektstöd som kommunerna nu kan söka kan splittra upp
verksamheten och vi tycker att det som
behövs är ett mer solitt och långsiktigt
grundstöd. Situationen är ju allvarlig ute
i många kommuner, med rätt kraftiga
nedskärningar, och vi vet inte ännu vad
uteblivna skatteintäckter i spåren av krisen kan komma att medföra.
Källa: Kulturskolerådet

Antalet orkestrar på kulturskolorna har minskat och intresset för att spela orkesterinstrument har blivit svalare. Det visar en enkät bland rektorer på kulturskolor. Det är
Sveriges orkesterförbund som undersökt utvecklingen för orkestrarna.
Totalt svarade 102 rektorer på enkäten, som har jämförts med en liknande undersökning från 2013. Orkestrarna har blivit cirka 70 färre sedan dess, vilket innebär att cirka
1 750 färre elever spelar i orkester nu. Orsaken är ett krympande intresse för orkesterinstrument, upplever hälften av rektorerna, men många försöker öka attraktiviteten för
att spela bristinstrumenten.
Rektorerna är frustrerade över det svaga stödet för orkesterutbildningen i samhället,
och efterfrågar fler utbildade lärare och subventioner för eleverna. Ett nytt inslag är
”världsorkestrar” som finns i Malmö och Uppsala, vilket Sveriges orkesterförbund tycker är positivt.
Källa: Kulturnytt
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Nytt utvecklingsprojekt ska
förebygga psykisk ohälsa

Kulturskoledagarna 2021

Kulturskolerådets nya utvecklingsprojekt ska ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa
med kulturskolan som resurs. Projektet
finansieras av Arvsfonden och kommer
pågå under tre år. Verksamheten kommer
bedrivas i kulturskolor från Västerbotten,
Södermanland och Östergötland.
I satsningen får kulturskolor i cirka 30
kommuner pröva nya metoder och arbetssätt, exempelvis ”Kulturskola på
recept” som handlar om att elever med
psykisk ohälsa får förtur till kulturskolan.
Genom att undersöka målgruppens behov kan projektet se till att kulturskolan
är en plats där rätt stöd finns. En viktig
del av projektet är också att involvera
ledningen för att säkerställa att det går
att bedriva en stöttande undervisning.
Genom erfarenhetsutbyten och ett bättre
samarbete med Elevhälsan, föreningar
och andra institutioner ska kulturskolorna blir en bättre förebyggande och främjande aktör för att minska psykisk ohälsa
bland unga. I projektet deltar kulturskolor från Västerbotten, Södermanland och
Östergötland.

Digital konferens: Kulturskoledagarna 2021 - för alla som utvecklar och leder
kulturskolor 24 mar, 2021 till 26 mar, 2021

– Unga med psykisk ohälsa är ett växande problem och vi är nu glada för att
kulturskolan får möjlighet att jobba med
nyskapande metoder för att bli en tydligare resurs i arbetet för de ungas hälsa,
säger Torgny Sandgren generalsekterare
Kulturskolerådet

2021 kommer Kulturskoledagarna att vara ett samarrangemang mellan Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum. Konferensen kommer att vara digital även i år, med innehåll från oss båda arrangörer. Vi hoppas kunna arrangera fysiska träffar snart igen men
arbetar nu för att sätta samman en spännande och givande digital konferens.
Kulturskolerådet är kommunernas intresseorganisation som arbetar på uppdrag av
medlemmarna (kommunerna) och en styrelse. Vår viktigaste uppgift är att opinionsbilda för en starkare nationell politik för kulturskolorna men vi driver också olika utvecklingsprojekt, sprider metoder och information exempelvis genom tidningen Kulturskolan Magasin. Kulturskolecentrum är ett statligt och nationellt kunskapscentrum
inom Kulturrådet som tar fram och sprider kunskap och lärande exempel, statistik och
forskning, följer behovet av kompetensförsörjning samt ger bidrag. Vårt gemensamma
mål är att ge bästa möjliga stöd till landets kulturskolor för att fler barn och unga ska få
kulturundervisning av hög kvalitet.
– Det ska bli spännande att skapa en digital mötesplats där vi båda likvärdigt finns med
för att förtydliga våra olika roller och vårt samarbete, säger Jenny Löfström Ellverson,
Kulturskolecentrum.
KULTURSKOLEDAGARNA 2020 kunde inte genomföras på grund av covid-19. Här kan
du se allt digitalt innehåll från konferensen.
Källa: Kulturskolerådet

”200 kulturskolor har svarat på enkäten.”
” 4 av 10 svarar att hemkommunen har
aviserat neddragningar”
Musikläraren november 2020
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Utredning om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)
Musiklärarnas Riksförening har medverkat i Utbildningsdepartementets utredning gällande stärkta skolbibliotek och läromedel. Frågorna
om läromedel avser i enkäten ett förlagsutgivet material (digitalt eller
tryckt) som är avsett att användas i undervisningen och som täcker
centrala delar av kurs- eller ämnesplanen för en årskurs, en kurs eller
ett stadium.
Enkäten omfattade 14 frågor. Frågor speglar perspektiv som tillgång,
påverkan på lärare och undervisning, frekvens och funktion.
Musikläraren presenterar nedan några av frågorna samt delar ur MR:s
svar:
1. Hur ser tillgången på ändamålsenliga läromedel ut på skolorna? (god,
ganska god, ganska dålig, dålig)
Högstadiet: Ganska dålig eller dålig. Vi
har en del äldre referenslitteratur avseende konstmusik och musikteori. Det
finns även exempel på material som är
avsett för lägre årskurser, t ex “Stora musikboken”. Vi har inte hittat något adekvat material/läromedel för högstadiet.
Förtydligande: Under senare år har de
nya läromedel som kommit ut främst varit avsedda för lägre årskurser.
Vissa skolor använder inga läromedel i
musik till sina elever, utan det finns gammalt material som ingen använder, där de
inte ens diskuterat frågan utan löser eget
material/delar med varandra.
Ytterligare andra vittnar om att det är
jättedåligt på läromedelsfronten i musik,
att det mest finns gamla notböcker och
menar att det inte heller satsas på digitala läromedel, som t ex glerup, clio, vilka
satsar på andra ämnen, men inte musik.
Många tar hjälp av en hemsida på nätet
där en musiklärare lägger ut egengjort
material (“musikrumrickard”).
Låg- och mellanstadiet: Ser ut som hos
övriga, använder eget material alt. material som kollegor delat med sig av. Har
tillgång till “Musikskatten”, “Sånggåvan”,
samt div. “låtböcker” , vilket används
men ytterst sparsamt. (Inget i klassuppsättning).
2. Vad tror ni påverkar lärares tillgång
på läromedel?
Högstadiet: Musik är ett litet ämne och
det är svårt/dyrt för förlagen att trycka
upp i liten upplaga. Generellt sett har
musiklärare gjort sitt eget läromedel.
Många musiklärare väljer att prioritera
att utrusta musikinstitutionen med fler
instrument istället för att köpa in läromedel i klassuppsättningar. Budgeten
räcker inte till både och.
Det finns projektor och eleverna har eget
digitalt verktyg så en del musiklärare anser att det då inte behövs läromedel.
Andra anser dock att läromedel för musikteori, historia etc vore på sin plats p g
a likvärdigheten i ämnet.
Låg-mellan: Instämmer även här. Så
länge det handlar om en rent ekonomisk
prioritering kommer instrument, iPads,
o.dyl. att komma före klassuppsättningar
av läromedel.

3. Hur ofta använder lärare läromedel
i undervisningen? (varje lektion, någon gång i veckan, någon gång i månaden, aldrig).
Högstadiet: Använder eget läromedel i
stort sett varje lektion - egengjort.
Vissa skolor har aldrig har använt läromedel med sina elever, med undantag av
sångböcker i klassuppsättning fast det
var länge sedan
Låg, mellan: Eget läromedel används varje lektion.

MR
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distans. Vi ser det som djupt olyckligt att
man inte i första hand kvalitetssäkrar utbildningen.

.........

Kommittédirektiv
Enkäten och MR:s fullständiga svar hittar du www.mrmusik.nu

4. Hur använder lärare läromedel i
planeringen av undervisningen? (inför varje lektion, någon gång i veckan,
någon gång i månaden, aldrig).
Högstadiet: Inför i stort sett varje lektion; man använder egenproducerade
läromedel!
Låg-mellan: Samma svar som frågan
ovan, i planeringen inför i stort sett varje
lektion. (Eget material).
5. Vilken betydelse har lärarhandledningar för lärare? (stor, ganska stor,
ganska liten, liten)
Högstadiet: Då vi gör vårt eget läromedel
nyttjar vi inga lärarhandledningar. Ibland kan man få idéer som man väljer att
utveckla/omforma på sitt eget sätt från
utgivna lärarhandledningar - finns det
överhuvudtaget någon lärarhandledning
riktat till högstadiet? Kollegor fungerar
också som bollplank för idèutbyte; kollegor både på skolan och runt om i landet.
Lärarhandledning skulle behövas, särskilt för alla outbildade som undervisar i
ämnet.
På låg/mellanstadiet har det hänt att jag
fått idéer utifrån lärarhandledningar,
kanske en handfull gånger på >25 år.
(“Musikskatten”, “Stora Musikboken”).
Någon skola har köpt in materialet “Musik i skolan”, vilket varit till hjälp för de
lärare på lågstadiet som själva undervisar
i ämnet utan särskild musikutbildning.
Vi är överens om att en bra lärarhandledning för ett kvalitativt och övergripande
(ännu ej gjort) läromedel, skulle kunna ha
stor betydelse för likvärdigheten.
Vi anser också att förutom en satsning
på läromedel bör det satsas på fler utbildade musiklärare - dock inte utbildningar
av lägre kvalité (fritidspedagog med musik som tillval), eller musikutbildning på

Musikläraren november 2020

Hej!
Tack för ditt mejl!
Vi kommer att presentera våra förslag
angående stärkta skolbibliotek och läromedel, U2019:04, den 30 november 2020,
under förutsättning att utredningen inte
förlängs. Det är inte helt ovanligt att
utredningar får förlängd tid men vi har
ännu inte fått ett sådant besked. Vi har
tyvärr inte möjlighet att skicka betänkandet direkt till er men det kommer att
publiceras bland annat här: http://www.
sou.gov.se/
Om ni har några specifika frågor eller
funderingar är ni välkomna att ringa mig.
Vänliga hälsningar,
Tove
Tove Mejer
Utredningssekreterare
Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)
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Beställ på isaberg.nu
Gitarrsåklartel 1
melodi- & ackordsp
för gitarr

Martti Reineholm

Språk och musik är uppbyggda av samma beståndsdelar: rytm, puls, tempo, melodi, betoning, dynamik och klang. Om vi tränar oss att lyssna, urskilja och laborera med dessa parametrar påverkas både den musikaliska
utvecklingen – och den språkliga.
Förutom teori och kopplingar till aktuell forskning, finns i boken ett stort
antal övningar som knyter ihop de musikaliska och språkliga sambanden.

Eva Nivbrant Wedin

Eva Nivbrant Wedin

På vår hemsida hittar du även
och annan percussion
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MR b

HEJ MUSIKER! VILL DU
UTVECKLA MUSIKEN FÖR
ALLA ÅLDRAR I KYRKAN?
DET ÄR DIG VI SÖKER!

Kursplaner
Timplaner
Coronapandemin
Utrustning och läromedel
Läs mer på
svenskakyrkan.se/ockero
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Eva Nivbrant Wedin

I den första boken beskrivs
de teoretiska sambande
n mellan
språk samt barns musikalisk
a och skriftspråkliga utveckling musik och
spunkt från aktuell forskning.
med utgångHär finns även ett antal övningar
ihop de musikaliska och
som knyter
språkliga sambanden.
Den här boken bygger vidare
på den första - här finns
ännu fler sånger att
använda i undervisningen.
Totalt finns här sexton sånger
- några nyskrivna,
några afrikanska och några
mer välkända. Till var och
en av sångerna finns
förslag på övningar och aktiviteter
som tränar olika förmågor
liga och musikaliska.
– både språkUtveckla språket med
musik vänder sig till grundlärar
lärare i förskoleklass och
e, förskollärare,
musiklärare – verksamm
a såväl som studerande.
Även lärare i särskolan,
specialpedagoger samt lärare
i svenska som andraspråk kan ha god behållning
av materialet.

o

r och aktiviteter
–

er

Gästförfattare är Susanne Weiner Ahlström, speciallärare, läromedelsförfattare och utbildare vid Lärarfortbildning AB samt Michael Schlyter,
högskoleadjunkt vid Kungl. Musikhögskolan och Stockholms Musikpedagogiska institut, klarinettlärare och musiker.

Eva Nivbrant Wedin

Eva Nivbrant Wedin är lektor i rytmik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet av musikundervisning. Hon arbetar nu huvudsakligen med lärarutbildning och är efterfrågad som utbildare och
föreläsare, både i Sverige och internationellt.

Utveckla språket med musik
beskriver hur musik och
rytmik kan användas som
verktyg i läs- och skrivundervisningen. Med musikens
hjälp kan man förutom att underlätta inlärninge
n även förebygga läs- och
skrivsvårigheter.

ta på

Utveckla språket med musik vänder sig till grundlärare, förskollärare,
lärare i förskoleklass och musiklärare – verksamma såväl som studerande.
Även lärare i särskolan, specialpedagoger samt lärare i svenska som andraspråk kan ha god behållning av materialet.

Språk och musik är två ljudsystem
som har många gemensamma parametrar:
klang, betoning, puls, rytm,
tempo, nyanser, tonhöjd
och melodi.

Utveckla spraket med
musik
– fler sånge

– fler sånger och aktivitet

Musik har många positiva effekter på både kropp och
psyke, och när man sjunger eller spelar tränar man en
rad olika förmågor.

2

musik 2

Utveckla språket med musik är en praktisk bok om
hur musik och rytmik kan användas som verktyg i läsoch skrivundervisningen.

o

Utveckla språket med musik – rörliga rytmer och toner att

– rörliga rytmer och toner att ta på –

Utveckla spraket

med musik
– fler sånger
medoch musik
Utveckla spraket
aktiviteter –

– rörliga rytmer och toner att ta på –

Utveckla språket med

o

o

Utveckla spraket med musik

Eva Nivbrant Wedin håller
olika
i musik/rytmik samt studiedagar sorters kurser
för lärare.

För aktuell information
och kontaktuppgifter se
www.nivbrantwedin.se

Bemöta elever med ADHD och AST
Hur bemöter du elever i behov av stöd?

Hur ska en enskild lärare kunna tillgodose alla elevers individuella behov, när även läraren har begränsade resurser? Hur ska en enskild lärare kunna bedriva undervisning som möter hela klassens behov, när
ca 10% av eleverna är i behov av individuellt anpassat stöd? I den här artikeln får du en kort beskrivning
av hur vi kan bemöta elever med Autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD, samt tips på strukturer som
underlättar särskilt för dem, men också är bra för hela klassen.

Bemöta elev med AST

Personer med AST kan uppleva världen
som skrämmande och svår att förstå. Vårt
mål blir då att göra världen förståelig och
förutsägbar för dem. Särskilt svårt kan de
ha vid exempelvis förändringar och sociala interaktioner, som kan ta mycket energi av dem. Dessa utmaningar kan visa
sig genom att de vägrar sätta sig på sin
plats efter en ommöblering i klassrummet, att de aldrig räcker upp handen för
att de inte riktigt förstått varför, att de
vägrar delta i vissa lektionsmoment för
att de är nya, eller att de bryter ihop när
de kommer hem för att energin är slut.
Tre viktiga delar vi kan hjälpa dem med
är tydlighet, struktur och trygghet.

Bemöta elev med ADHD

Personer med ADHD har generellt svårt
att planera, organisera och utföra uppgifter p.g.a. senare utveckling i frontalloben, samt annorlunda dopaminreglering.
De kan ha svårt med impulskontroll, med
koncentration, med att lära sig av konsekvenser, samt med att vara stilla eller ha
“tråkigt”. I praktiken kanske dessa elever
pratar rakt ut, inte kan vänta på sin tur
att t.ex. spela ett instrument, blir stressade av vissa ljud, eller inte följer regler.
Här behöver vi uppvisa mycket tålamod,
vara kortfattade och tydliga, samt ta ett
steg i taget.

Universella lösningar

Vi kan använda oss av universella lösningar som skapar trygghet, struktur, och
förutsägbarhet för elever med AST och
ADHD och samtidigt även är bra för övriga elever och inte skapar (mycket) merjobb för dig som lärare. Du kanske automatisk gör delar av detta redan idag, eller
så är det något du kan införa.
Tydliggörande pedagogik: Du har säkert hört talas om frågorna som ger eleverna svar på vad som kommer att hända
på lektionen:
• Var ska jag vara?
• Vem ska jag vara med?
• Vad ska jag göra?
• Hur ska jag göra?
• Varför ska jag göra det?
• När?
• Hur länge?
• Vad händer sedan?
Svaren på dessa 8 frågor är perfekta att
väva in i lektionens introduktion.
Tydlighet skapar trygghet: Korta och tydliga instruktioner, samt att ta ett steg i
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taget brukar underlätta. Det brukar också
underlätta med visuella instruktioner,
med bilder och/eller text. Att dessutom
ofta påminna eleverna om vad de ska
göra när de inte vet vad de ska göra (exempelvis att de ska räcka upp handen)
skapar trygghet.
Tillit: Det är oerhört viktigt att skapa til�lit och det gör vi genom att visa eleven att
vi förstår behoven och visar förståelse för
elevens logik. Vi gör det också genom att
inte lova det vi är osäkra på att hålla. Det
är viktigt att veta i vilka situationer dina
elever möter oförutsedda förändringar
och på vilket sätt du skulle kunna förbereda dem för det.

Använd elevernas inre motivation

Vissa elever kan vara svåra att motivera
under vissa lektioner. Då kan vi ta hjälp
av deras egna intressen, ibland särintressen, för att få igång deras inre motivation
och för att bygga förtroende. Därefter
kan det vara enklare att få med eleven
på mer kravfyllda moment. Första steget
blir att hitta vad det särskilda intresset
är. Använd sen din och musikens kreativitet och se hur det går att koppla ihop
musik med särintresset. Här har du säkert
egna idéer, men det skulle kunna vara att
eleven är bra på engelska och kan skriva
låttexter, eller är fascinerad av att känna
och se vibrationer och kan utforska olika
instrument.

Löjliga eller möjliggörande
strategier?

Vissa av dessa strategier kan tyckas enkla, kanske löjliga, speciellt när eleverna
kommer upp i åldrarna, men de kan vara
skillnaden som gör skillnad. I grunden
handlar det om att förstå elevernas behov
och möta dem. Vilka behov har eleverna
i dina klasser och vilken struktur kan du
skapa för att stötta dem?

Det finns mer...

Det finns mycket mer att säga om hur vi
kan arbeta med vårt bemötande, om hur
vi kan finstämma det till behoven i varje
unik situation. Annas breda bakgrund och
erfarenhet inom AST och ADHD, i kombination med resultat från vetenskapliga
studier och beprövad erfarenhet, gör att
hon kan introducera idéer och inspirera
individer att arbeta synkront.
Artikelförfattare: Anna Malcus
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Anna Malcus

”Jag kallas ett barn med särskilda behov. Barn med särskilda
behov blir så lätt barn med särskilda besvär. Barn med särskilda
besvär blir så lätt särskilda. Särskilda barn blir så lätt isär-skilda. Isär-skilda barn får så lätt
särskilda behov.
Särskilda behov är inte särskildabara STÖRRE.
STÖRRE BEHOV har väl även du,
ibland.”
av Martinas mamma

Kontakta Anna Malcus

Anna håller i seminarier, digitala
kurser och samskapar en återkommande podd, som alla syftar
till att underlätta bemötandet
gentemot personer med AST och
ADHD. För er som vill öka harmonin i era klassrum och på er skola,
så kan Anna komma ut till er på
exempelvis studiedagar, där just
era frågeställningar kan tas upp.
Kontaktuppgifter:
anna@medvtenyoga.se
0703-82 66 60
www.annamalcus.com

Höstens nyhet
Sångglädje för barn och vuxna

ÅD A N
L
T
Å
L

LÅTLÅDAN
innehåller 42 vinnande bidrag i vår låtskrivartävling.
Sångerna passar barn i åldrar ca 7-11 år och är indelade
i tre avdelningar:
•
•
•

Sjung tillsammans
Blandat låtgodis
Sånger året om

Sångerna ligger i bra tonarter och presenteras med noter,
text och ackord. Alla låtar i boken finns inspelade på
två cd-skivor samt upplagda på streamingsajter.
Boken och skivorna kan köpas direkt från förlaget eller
hos din musikaffär och bokhandel.

Läromedel, noter, instrument och tillbehör för musikundervisning
031-963200 order@musikskolan.se www.musikskolan.se

031-795 01 50
www.nilton.se

Notställ

Ljud•Ljus-stativ

Micställ

Stolar

Instrument-stativ

Tillbehör
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”Crazy times we are
living in. .. I used to
cough to hide a fart.
Now I fart to hide a
cough.”

• They asked the doctor what
they give to patients with coronavirus? ”Pancakes, and pizza.”
”And that helps them?” ”I don’t
know, but it fits under the door.”
• “You have a gap in your CV.
What did you do in 2020? ” “I
washed my hands.”
• I was at home yesterday because of a closed pub and chatted
with my wife. Pretty nice woman
with good opinions.
• Crazy times we are living in. I
used to cough to hide a fart. Now
I fart to hide a cough.
• Coronavirus will not last long
because it was made in China.
• Medical tip: spread chili peppers on your hands. It does
nothing against coronavirus, but
you will learn damn quickly not
to touch your face.

Att skämta om corona kan hjälpa
oss att förstå....

I och med coronapandemin kom också en ny humorgenre in i våra liv – coronahumorn.
Men varför vill vi skämta om allvarliga saker?
Det här året har det utvecklats en speciell genre av humor, corona-memes. Korta kärnfulla skämt som ofta bygger på en bild med text som sprids på sociala medier. Och humor fyller en viktig funktion i svåra tider, säger medie- och kommunikationsforskaren
Joanna Doona.
– Det är ett sätt att förstå, alltså att processa och ta in något på flera sätt än det rakt
rationella. Det är ett sätt att fly lite, även om man inte flyr så långt när man skämtar om
corona. Men man pausar allvaret lite, i alla fall.
Med hjälp av humor kan man plocka isär något som är svårt och komplext och lyfta
frågor om det på ett mer vasst och skruvat sätt än inom till exempel journalistiken. Och
det kan hjälpa oss att förstå komplicerade skeenden.
Dessutom kan humor ha en rent bearbetande funktion av något som är oroande och
jobbigt, enligt Joanna Doona, som forskar om satir och politisk underhållning vid Lunds
universitet.
Men det finns en stor skillnad på skämtande via sociala medier på internet, jämfört med
mer traditionellt skämtande som sprids i mer begränsade kretsar – för i levande livet
kanske vi har koll på att vi inte ska komma med coronaskämt till någon som just mist en
anhörig, till exempel. Memes och annan internethumor däremot sprids mer okontrollerat, och kan då nå också de som inte uppskattar humorn alls.
– Det gör att man kan komma i kontakt med fler. Och kanske också bli provocerad av det
om man hittar det i fel läge, säger Joanna Doona.
Här kommer några skämt i coronatider:
Källa: Sveriges Radio/Vetenskapsradion samt www
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• In Germany, they are preparing
for the crisis by stocking up with
sausage and cheese. That’s the
Wurst Käse scenario.
• Yesterday two people in robes
came to the post office, panic occurred. After a while, it
turned out to be an ambush, so
we all calmed down. ”
• This is the first time in history
that the original is from China
and a copy from Milano.
• Eighty thousand people have
been infected with coronavirus
and the whole world wants to
wear masks right away. But forty million people have HIV and
no one wants to wear a condom.
•Teacher: ”Late coming again,
reason?” ”The was a traffic jam.”
”But this is an online lecture!”
•We can defend against coronavirus by eating 16 garlic cloves
a day. It won’t help, but at least
nobody gets near you.

Gitarrsåklart 1 - melodi och ackordspel för gitarr av Martti Reineholm / Isaberg Förlag

Gitarrsåklart 1
melodi- & ackordspel
för gitarr

Martti Reineholm

Med tanke på den enorma mångfalden
av gitarrlåtar mest skrivna i tabulatur
som ligger ute på nätet är det kul att någon vill satsa och skriva en nybörjarbok
i gitarr för melodi och ackordspel. Martti
Reineholm, till sin profession gitarrlärare
vid Kulturskolan i Skellefteå, har skrivit
boken med titeln” Gitarrsåklart 1 ”. Boken

vänder sig till elever från åk 3 och uppåt.
Ett fint hjälpmedel till låtarna är de ljudfiler som finns på Spotify för att underlätta inlärningen. Isaberg förlag från Hestra
(tidigare Svensk Skolmusik AB ) ger ut
detta material .
Personligen tycker jag att fysiska böcker
har ett stort värde med tanke på progressionen och den pedagogiska tanken som
ska föra eleven vidare till att lära sig spela
gitarr. Denna bok innehåller i huvudsak
notspel men även ackordspel. Notläsande
gitarrister är sällsynta.
Sidorna präglas av tydliga och enkla instruktioner. Det börjar med 6:e e sträng
och går vidare till nästa sträng osv. Låtarna är i huvudsak Marttis egna och arrangemang av kända melodier, lite jullåtar. I slutet av boken blir det tvåstämmigt.
Författaren har också en ambition att lära
ut enkla musikaliska symboler, notvärden
samt gitarrens delar och historik . Boken
innehåller 56 sidor.
Det finns dock lite att påpeka som jag
hade ändrat. Tryckfelsnisse har varit
framme ett flertal tillfällen; i första låten
som går i e-moll men har fyra förtecken.
I följande låtar: Spanien , Lunka på och
”Blues är najs” har noterna E-durs för-
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tecken men ackorden står i D-dur ovanför noterna. Jag förstår tanken men det
blir fel i notbilden. Eleven uppmanas att
sätta på Capo på 2:a bandet. Förvirrande
för eleven om man ska lära sig noter och
spela ackord i en annan tonart.
Det finns bättre sätt tycker jag men förutom det så har gitarrboken sammanfattningsvis ett fint pedagogiskt innehåll
främst för att lära sig noter och ackord för
yngre elever.
Isaberg förlag har gjort en bra och tydlig
layout med flerfärgstryck. Jag hoppas och
tror att Gitarrsåklart 1 kommer att inspirera blivande notspelande gitarrister på
våra kulturskolor runt om i landet. De
behövs!!
Martti R. har även gjort andra gitarrböcker för elever som har avancerat och
utvecklats inom notspel.
Peter Stirner
Peter jobbar till vardags som gitarrpedagog på
Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.
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Sjung Svenska Folk

Samfundet för unison sång (SUS) bildades efter svensk-norska unionsupplösningen 1905, för att ”genom
sång verka för att stärka modet och samhörigheten bland svenskarna”. Detta resulterade i att sångboken
Sjung svenska folk trycktes i sin första upplaga 1905.
Alice Tegnér bar länge huvudansvaret för redigeringen. Först i 24:e upplagan, som kom 1943, hade större
förändringar vidtagits. Ernfrid Bjuring, Per Lundgren, John Nordquist, Einar Ralf, Karl Steenberg och Waldemar Åhlén ingick i den redaktionskommitté från Samfundet för Unison Sång och Musiklärarnas Riksförbund (numera Musiklärarnas Riksförening), som utsetts för att ge Sjung Svenska Folk den utformning
tidsandan krävde.
Kommittén grupperade om materialet och mönstrade ut ett avsevärt antal
sånger, som ersattes av mer samtidsbetonade. Som första sångbok innehöll Sjung
Svenska Folk i auktoriserad version de
stamsånger, som på Skolöverstyrelsens
uppdrag valts ut av redaktionskommittén och som sedan av Skolöverstyrelsen
blivit föreskrivna till allmänt inlärande i
landets skolor.
Samfundet för unison sång ser återigen
idag ett stort behov av att ”genom sång
verka för att stärka modet och samhörigheten bland svenskarna”, då samhället
behöver brobyggare. Att sjunga och göra
musik tillsammans är just en sådan brobyggare, som skapar intresse och förståelse för andra och ett ökat socialt välbefinnande. Vetenskaplig forskning har tex
slagit fast att:
1. Du sjunger dig gladare
När vi hör musik, som vi tycker om frigörs
må bra-hormonet dopamin, som stimulerar kroppens belöningssystem. Dessutom
bildas oxytocin, som skapar lugn och harmoni och som gör oss mer sociala.
2. Du sjunger bort stressen
Både vilopulsen och blodtrycket tenderar
att sjunka hos personer när de sjunger i
grupp.
3. Du sjunger dig friskare
Körsång kan snabbt och effektivt stärka
kroppens immunförsvar. Flera studier
pekar på att viktiga antikroppar bildas i
saliven när man sjunger i kör tex.
Samfundet för unison sång och Musiklärarnas Riksförening vill nu uppmana musiklärare i Sverige att komma in med förslag på sånger till en nyutgåva av Sjung
svenska folk. Vi ser då gärna att ni skickar
in ca 10 förslag med sånger på svenska av
svenska upphovspersoner och ca 5 övriga, se nedan, som skall utgöra en framtida svensk sångskatt, som barn och unga
kan ha med sig i livet.
Sångerna skall spegla tre perspektiv:
• Fem sånger av de mer traditionella
• Fem av de mer moderna från 1980-tal
och framåt
• Fem sånger som representerar de erkända minoritetsspråken vi har i Sverige
samt ur de invandrade nysvenskars sångskatter.
Charlotta Huldt Ramberg
Ordförande i Samfundet för Unison Sång

Uppmaning

I början av 2021 kommer Musiklärarnas Riksförening att
uppmama sina läsare och ”alla
andra” att i ett Google-formulär skriva in de melodier som
man tycker skall ingå i en nyutgåva av Sjung Svenska Folk.
Under tiden ber vi dig som musiklärare att samtala med dina
elever vilka sånger de tycker
skall ”utgöra en framtida
svensk sångskatt”.
Framtagandet av Sjung Svenska Folk kommer förhoppningsvis att ske i samverkan
med Kulturrådet, Skolverket,
Utbildningsdepartementet
och andra organisationer som
anser det vara angeläget att
skapa ett sjungande svenskt
folk....
Sångerna skall spegla
tre perspektiv:
• Fem sånger av de mer
traditionella
• Fem sånger av de mer
moderna från 1980-tal
och framåt
• Fem sånger som representerar de erkända minoritetsspråken
vi har i Sverige samt
ur de invandrade nysvenskars sångskatter.
Musikläraren november 2020
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Nätverksmöten
Digital och analog
kongress våren 2021
16 - 18 april i Lund
Information och anmälan:
www.estetkongress.se

Make Music Matter! Let´s Co-Net – nätverksträffar online –
Premiär 2/12 2020 kl. 15.00 - 17.00.
Digitala möten och träffar har blivit allt vanligare på grund av Covid-19 . Make
Music Matter! kommer därför att börja med webbaserade TV-sändningar riktade
till verksamma musiklärare i hela landet.
Första nätverksträffen äger rum den 2 december 2020 kl. 15.00 - 17.00.
Samtliga Nätverksträffar arrangeras av Linnéuniversitetet.
Syftet med sändningarna är att skapa gemensamma mötesforum för musiklärare på
nätet samt att erbjuda kompetensutveckling genom olika samarbeten som nätverket
har med forskare och lärarutbildare i musik, musikentreprenörer, myndigheter, organisationer etc.
Nätverksträffarna har namnet Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”, där både
akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.
Varje sändning kommer att utgå från ett aktuellt tema, till exempel; läroplan och kursplan, bedömning, musikskapande, musikproduktion med digitala verktyg, kreativa lärprocesser i musik, entreprenörskap, digitala musikappar etc.
Vid varje nätverksträff medverkar en eller flera inbjudna gäster. Sändningarna kommer
att ha formen föreläsningar, workshops, paneldebatter, artistuppträdande mm.
Allt kompetensmaterial kommer att finnas tillgängligt gratis på musikararportalen.se.
För mer info och anmälan:
		
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/konferenser/natverkstraff---make-music-matter-lets-co-net/
För mer info och kontakt:
Göran Nikolausson, projektansvarig Make Music Matter!, Linnéuniversitetet
goran.nikolausson@lnu.se

Let’s co-net and let’s make music matter!
”För att förhindra att unga människor söker sig till extrema religiösa och politiska rörelser, är det nödvändigt
att vi finner och satsar på projekt inom kultur, vetenskap,
politik, undervisning, näringsliv m.m. som kan få oss
medborgare att känna oss delaktiga i något som är större
än det egna jaget. Vi måste få ha drömmar och arbeta
för att uppnå dem annars söker vilsna ungdomar förverkliga sina drömmar i extrema rörelser av olika slag.”
Emmanuel Macron
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Nationell Estetisk Kongress är ett nätverk för alla som arbetar på framförallt gymnasiets estetiska program
inom samtliga kulturinriktningar
(Bild & Formgivning, Dans, Estetik
och Media, Musik, Teater) och också
för alla gymnasieskolor som erbjuder
estetiska kurser. Nationell Estetisk
Kongress erbjuder också ett nätverk
för de konstnärliga högskolorna och
har intresse även för Kultur- resp
Folkhögskolor.
Kongressen erbjuder dels föreläsningar
och information kring Estetiska programmet och estetiska kurser, dels fortbildning och inspiration i form av workshops, demonstrationer, diskussioner och
presentationer. Det viktigaste inslaget på
kongresserna är kanske mötena med kolleger och skolor från hela landet, möjligheten att jämföra olika sätt att lösa och
förhålla sig till kurser, bedömningar och
genomföranden.
Våren 2021, 16-18 april, kommer Spyken
i Lund att stå värd för kongressen som
kommer ett erbjudas både för deltagande på plats och via streaming. Lördagen
ägnas åt olika, av deltagarna valda workshops eller presentationer där även de
som deltager via nätet kommer att vara
delaktiga i diskussioner och samtal.
Vi är naturligtvis fortfarande väldigt besvikna över att inte ha en obligatorisk estetisk kurs på gymnasiet. Det är dags att
inför nästa val lyfta frågor kring detta nu.
Vid vårens kongress medverkar en panel
bestående av rektorer och prefekter för
några av landets ”Estetiska högskolor”.
Kongressens tema är denna gång ”Estetiska verksamheter och kurser - vad
betyder de för våra kroppar och själar?”
Detta präglar såväl föreläsningar som
workshops och samtal kring vad vi kan
utveckla hos elever och oss själva med
fokus just på kropp och själ. Välkommen!
Sverker Zadig
Anmälan: www.estetkongress.se

