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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

8

Musikläraren november 2020

Följ oss gärna på
Facebook, Instagram
och Youtube!

13888

Information från Musiklärarnas Riksförening

Foto: Lotta Liljered

Om du känner
dig ensam....?

Medlemsmail för Musiklärarnas Riksförening

Efter en annorlunda vår och sommar väntar nu ett nytt läsår med nya utmaningar. Föreningen fortsätter att anpassa sin verksamhet till de rådande omständigheterna och
genomförde i förra veckan ett digitalt styrelsemöte via Google Meet.
Just frågan om Covid-19 var uppe på agendan. Föreningen skickade en skrivelse
till olika aktörer i frågan och har också mottagit svar. FHMs direktiv innefattar nu också
musikverksamhet i skolan.
Mer om denna fråga kommer att finnas i det kommande numret av vår medlemstidning
Musikläraren, som även denna gång enbart kommer skickas ut i digital form. Planen är
att den ska vara klar september/oktober. I samband med detta kommer du, precis som
vanligt, få ett nytt mail med lösenord, så att du kan få ta del av den.
Du kan också förvänta dig mer om den nu beslutade revideringen av Läroplanen, där vi
var aktiva med att skicka in våra synpunkter i en remiss. Tyvärr känner vi oss inte helt
nöjda med hur man tog hänsyn till våra tankar, men beslutet är taget och det kommer
att gälla fr om 1 juli 2021. Vi tänker därför att detta är en fråga som förstås kommer vara
aktuell redan under detta läsår och kommer följa upp detta. Om du vill läsa förslag går
det att finna på:
https://www.skolverket.se/download/18.32744c6816e745fc5c31741/1576593375503/
MUSIK_GR.pdf
Lösenord för medlemssidan på vår hemsida är fortfarande: se medlemsbrev
http://www.mrmusik.nu/inlogg-37493047
Där hittar du bl a vårt arkiv av gamla nummer av medlemstidningen Musikläraren.
Hör gärna av dig till föreningen genom att svara på detta mail eller via vår Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/423684255072218/
MRs styrelse

Musiklärarstuderande!
Gratis medlemskap
i Musiklärarnas Riksförening
under hela studietiden
Bli medlem genom att gå in på

www.mrmusik.nu
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Satsa på musiken för mattens
skull
Musik är bra för skolresultaten i matte
och naturvetenskapliga ämnen. Låt kulturskolan ha kvar oförändrad budget!
Det föreslår Nadia Nordholm i ett medborgarförslag som just har överlämnats
till Ödeshögs kommun. Hälften av Ödeshögseleverna på mellanstadiet blev godkända i matte på de nationella proven,
konstaterar hon och hänvisar till forskning som visar att musikspelande elever
förbättrar sina skolresultaten med 20
procent. Att då minska möjligheterna
för Ödeshögs barn att få musikundervisning i en verksamhet som har byggts upp
under mer än 25 år är kontraproduktivt,
menar hon..
- Att lägga pengarna på mjuka värden i
en budget som minskat i storlek är stort,
skriver Nadia Nordholm som menar att
det är något som kan få människor att
välja att bo i Ödeshög.
Forskning visar att musikspelande elever
är bättre på matte, skriver förslagsställaren.
Källa:Östgöta Correspondenten

”Om vi tar bort kulturen, vad
ska vi då försvara!?”
Vad skall vi med kulturen till?
– Att fråga vad vi skall med kulturen till
är som att fråga en fisk om vad den ska
med vatten till. Kulturen är basen för
vad det är att vara människa, den inbegriper själva vår existens. Den är vårt
sätt att relatera till varandra. Utan kultur
inget samhälle. Det går inte att prata om
mänsklighet utan att samtidigt prata om
kulturen. Som Winston Churchill en gång
svarade på frågan om det inte var dags
att skära ner på kulturbudgeten för att få
mer pengar till försvaret: ”Om vi tar bort
kulturen, vad ska vi då försvara!?”
Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i
Stockholm
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Därför kan vissa ha svårt för
högljutt tuggande

Människor som inte står ut med högljutt
tuggande eller andra repetitiva vardagliga ljud, verkar inte tycka att samma ljud
är lika störande om de exempelvis kommer från djur.
I en ny studie ville amerikanska forskare
se om det var själva ljuden i sig som skapade irritation och ångest, eller kontexten och det faktum att ljuden kom från en
annan människa.
I studien ingick tjugo deltagare som själva uppgav att de led av misofoni, som den
här ljudöverkänsligheten brukar kallas,
och en kontrollgrupp på lika många personer som inte uppgav att de gjorde det.
I tre olika steg fick deltagarna lyssna på
ljud av högljutt tuggande, ibland utan att
veta varifrån ljuden kom, och skatta hur
obehagliga de tyckte ljuden var. Forskarna kunde se att de med uttalad misofoni
tyckte tuggandet var mycket svårare att
stå ut med, när de visste att ljuden kom
från människor.
Enligt forskarna kan det här bero på våra
sociala normer, och vilka ljud som anses
mer acceptabla än andra.
Källa: Ny Teknik och New Scientist

Hörselnektarlaservibrometri
Många av oss har väl läst historier om hur
gamla gummor pratar med sina krukväxter eller om hur växter reagerar på olika
slags musik. Men man har också gjort olika vetenskapliga försök över hur växter
kan uppfatta ljud. Senast har israeliska
forskare (Veits och medarbetare) visat
hur blommor av ett slags nattljus reagerar
på surret av bin med att öka sockerhalten
i sin nektar. Blommorna är mekaniskt
avstämda till binas surr, så att de börjar
vibrera i takt med bivingarna, och detta
påverkar sockerutsöndringen. Blommornas vibrationer kunde registreras med
hjälp av en laserstråle som reflekteras
mot dem, ungefär så som spioner sägs
göra när de tjuvlyssnar på samtal genom
ett stängt fönster genom att registrera vibrationerna av exempelvis en lampskärm
i närheten av de samtalande.
Källa: TT

Därför försöker jag undvika att
lyssna på musik....
Den italienske filmmusikskaparen Ennio
Morricone avled i somras 91 år gammal.
Han har skrivit filmmusik till ”de flesta
filmerna” som någon sa; The Mission,
För en handfull dollar, De omutbara, Den
fule, den onde, den gode...
Vi kollade med Wikipedia och fick det
till 51 kända filmer med Morricone som
kompositör. För bara några år sedan var
han i Stockholm och framförde sin musik
i Globen. Vid en intervju sa han följande
på frågan vilken musik han lyssnar på:
– Om jag lyssnar på något dåligt tycker
jag att jag slösar bort tiden och om jag
lyssnar på något som jag gillar blir jag
rädd att den musiken stannar hos mig,
om än omedvetet, och att jag, utan att
själv förstå det, skulle imitera det jag hört
och ta in det i mina egna kompositioner.
Därför försöker jag undvika att lyssna på
musik.
Källa: TT

Här finns mycket matnyttigt att hämta...
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Luciatåg i coronatider

Enligt de senaste direktiven från ”myndigheten” får skolor enbart anordna luciatåg bestående av högst två personer;
Lucia själv och en stjärngosse. Avståndet
dessa emellan bör om möjligt och helst
överstiga längden av åtta normalstora
stjärngossestrutar. Skulle tvekan uppstå
i frågan är det huvudmännen som får avgöra om tillräcklig distans kan hållas.
Vad gäller lokal, genom vilken Lucia förväntas ta sina tunga fjät, bör denna ej understiga 30 x 50 meter och vara väl ventilerad. Antalet besökande bör ej överstiga
det antal lärare och föräldrar som med
två meters avstånd kan uppehålla sig i
lokalen. Räkneuppgiften avhandlas med
fördel på skolans matematiklektioner i
god tid före ceremonins avhållande.
Skulle, på grund av snedfjät, Lucias hår av
de levande ljusen eldfängnas rekommenderas att stjärngossen raskt och redigt avtager sin strut och trär den över Lucians
huvud. Är inte detta möjligt, på grund av
strutens alltför ringa vidd, rekommenderas användandet av skumbrandsläckare
på ett avstånd av minst fem meter.
En av sångerna bör vara Kristina Stenborgs ”Lucia är här”, som helst avsjunges
tvåstämmigt med vederbörlig distans
stämmorna emellan.
Lycka till!

Klavén

Till alla musiklärare:

En fortsatt härlig framgångsrik

hösttermin!

Dass
Det var en pojke från Gränna
som sin stjärt så kunde spänna
att han på så vis
kunde släppa en fis
som man varken kunde höra eller känna.

Nybörjare

– Spelar du violin?
– Ja, sen i fiol!

I Coranatider

– Hur kan ett munskydd vara en nackdel?

Restaurangvits

– Krögarna i landet har fått känna av
ovanligt många springnotor på sistone!
– Vesst, smitspridning, vettu!

Riskgruppskämt

– Min dotter kämpar för en fossilfri miljö, så nu får jag inte komma in i hennes
rum!.

Musikläraren november 2020
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Tenor eller bas?

Copyright: Johan Wettergren

11

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

Musikläraren november 2020

ANSÖ
SENA K
ST

Stipendier

&

ATT SÖKAS AV

Gitarrister
Dragspelare

1 7 dec

2020

Stipendierna kan sökas av
personer födda 1985 eller
senare, verksamma inom
populärmusikens område.
Obs! Stipendierna är inte
avsedda för grupper.
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www.musikaliskaakademien.se/hagstrom | 08–407 18 02 | adm@musikaliskaakademien.se

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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Krönika

Betala gärna medlemsavgiften 100:- för
2021 nu...
Betala till bankgiro: 5337-0706 eller swisha till:
1231219583

www.mrmusik.nu och BLI MEDLEM

Alla dessa elevmöten
Jag hör honom på långt håll: ”Hallå,
hur är det med dig?”. En av mina
elever kommer skyndandes när
jag just är på väg in för att göra
klart för min första lektion. ”Jädra
duvhök!”, fortsätter han. ”Den har
dödat tre hönor – och det värsta
är att han vill ju inte äta dom, han
bara hackar på dom, men de blir ju
så rädda så att huvudena sprängs.
Titta här!” Med det sagt, så sträcker
han fram sin mobiltelefon och visar
en död höna med blodiga slamsor
längst upp i stället för ett huvud.
Jag beklagar förstås detta djupt,
men kan inte låta bli att förundras
över vad alla dessa elevmöten
kan innebära under en skoldag.
Föregående lektion hoppar nämnde elev upp och pillar på en bevakningskamera, öppnar luckan till
brandlarmet, slår på en keyboard
och kastar i väg ett par hörlurar.
Behöver jag nämna att jag blir
lite arg?! Nåväl, relationen verkar inte vara alltför sårad, så jag
hoppas fortfarande att jag kan nå
denne elev med min undervisning.
Relationen med eleverna känns viktigare
i dag än för några år sedan. Jag undrar varför? I dessa coronatider kan man behöva
hålla lite avstånd, men det är inte alltid så
lätt i skolans värld. Ett par av mina elever
i svenska sitter i en soffa i korridoren en
stund och jobbar med sina krönikor. De
behöver hjälp. För att inte kröka ryggen ur led ber jag dem snällt flytta på sig
lite, så att jag får plats, men, nej, de sitter kvar nära mig där jag just dunsar ner.
De är två glada elever med adhd, som inte
verkar tänka allt för mycket på pandemi
utan lever i stunden. En annan elev har
precis fått plats på skolans ”flexenhet”
där det finns tillgång till speciallärare,
assistenter etc. Under de första veckorna
vägrar eleven att lämna sin plats utanför
min dörr för att delta på några lektioner.
Jag lirkar, hämtar böcker, kollar av hans
engelska, får med honom till NO:n några
gånger och släpar ut keyboard m.m. till
honom för att greja hans musikundervis-
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ning. Delar av tiden har han en assistent,
men större delen sitter han där i sin ensamhet och spelar på mobilen, eller kollar
Youtube. Mitt hjärta blöder.
Nu har tyngden dock lättat lite på mina
axlar. Jag tittar till honom där han nu sitter på ”flex” och en av dagarna hör jag att
det inte är så bra. När jag kommer sträcker han armarna i luften och behöver en
kram. ”Suck!”. Jag antar att corona inte
gäller mig, eller…?
Jag tror säkert att ni, precis som jag, har
elever som skulle kunna förvandla er till
stoftkorn på en sekund. Den första lektionen jag träffar ett par av mina elever
i en 8:a, så säger plötsligt en av dem att
hon måste gå, om hon ska hinna med en
buss. Jag meddelar krasst att lektionen
inte slutar förrän om ca en kvart, men det
biter inte på henne och kompisen som
nobelt seglar ut med huvudena högt och
något blasé ögon. Andra lektionen säger
hon att hon tänker sitta själv i klassrummet och spela gitarr, medan de andra går
till grupprummen. Jag ser mitt tillfälle att
lära känna henne lite, så vi pratar musik
och EPA-traktorer. Hon gillar country,
dansband och att meka! Hon gillar däremot inte skolan. Plötsligt säger hon:
”Jag gör inte så mycket på lektionerna,
vet du. Jag kan inte koncentrera mig, särskilt inte på teori och sådan skit, så jag
tänker satsa på musiken.
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Samma vecka dyker hon upp i en annan
grupp och frågar om hon får vara med. Jag
brukar inte bevilja inträde för extra elever, eftersom de oftast brukar vara där för
att socialisera, men den här gången gör
jag ett undantag. Det är en trumlektion
och hon utropar högt så att alla hör det
när vi tränar trumkomp, att hon tänker
hålla sig till gitarren. I slutet av lektionen
kommer hon ändå fram och meddelar att
hon tänker vara med även på fredagar, eftersom hon har en håltimma då. Vet inte
om jag har så mycket att säga till om här.
När jag nästa lektion tar hennes mobil hör jag: ”Vilken aggressiv kärring”
bakom mig. Relationen verkar inte riktigt
sitta som en smäck ännu, men… hon ska
ju ha dubbla musiklektioner, säger hon i
alla fall. Jag tar det som ett framsteg och
bestämmer mig för att jobba vidare med
relationen!
Kristina Stenborg
Ordförande

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.
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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
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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

Musiklyssnande under pandemin Aerosoler
Att musiken genom alla tider
har fyllt en viktig roll för att förstärka och framkalla känslor är
inget nytt, musiken är en given
tonsättare i våra liv. Vi väljer,
medvetet och eller omedvetet,
musik efter tillfälle eller sinnesstämning för att tonerna och rytmerna ska fylla den funktion vi
precis då önskar. Högtider, sorg,
glädje, tröst, träning, avslappning, mys eller för att bara vara
just njutbar musik. Pandemin
framfart under 2020 har påverkat oss alla, och så även våra
musikval.

Den som sjunger avger betydligt
mycket mer droppar och partiklar till luften omkring sig, än
den som pratar. Det visar en ny
svensk studie, som stämmer bra
överens med att man på flera
håll sett att körer är en miljö där
covid-19 lätt kan spridas.

De senaste årens ökade tillgänglighet
av musik på olika streamingtjänster har
gjort möjligheterna oändliga vad gäller
att botanisera och utforska både ny och
gammal musik. Våra musikval har också
blivit mätbara på ett annat sätt än tidigare då man till stor del endast listade antalet sålda skivor. Nu kan vi via data från
bl.a. rapporter som Spotify presenterar få
faktiska siffror på hur olika artister och
låtar florerar men också på hur många
gånger en låt faktiskt har streamats samt
vad som spelas, just nu, i lurar och rum
runt om i hela världen.

stora katastrofer har varit sorglig och melankolisk musik som lockat lyssnare, men
i denna kris som pandemin skapat så har
trenden gått åt ett annat håll. Nu verkar
pandemins utveckling ha skapat ett större behov av ”pepp”, hopp och glada minnen istället för sorg och tröst. Kanske kan
man hitta svaret på detta i konstaterandet att det i en plötslig katastrof finns ett
stort behov av bearbetning, sorg och tröst
men att i pandemins vardag, som håller i
sig över tid, behöver vi hitta musik som
får oss att hålla i och hålla ut samt tro på
en ljusare framtid.

SVT-Kultur har vid ett par tillfällen tagit
upp frågan om våra musikval under den
pandemi som Covid -19 orsakat. Där har
vi bl.a. kunnat läsa om hur 2020 blev året
utan sommarplåga, dvs. låtar som ständigt spelas i olika medier. Detta skulle
man kunna tolka som att musikvalen
världen skulle gjort under året inte varit
i stil med detta trallvänliga, lättsamma
och glada fenomen vilket i så fall skulle
gjort att det inte funnits plats för en sommarplåga på spellistorna detta år. Dock
verkar denna tolkning vara allt för enkel.
SVT kultur presenterade i en annan artikel analyser från en undersökning där
370 olika forskare samarbetar. Till denna rapport har man samlat in data från
7000 personer runt om i Europa kring
deras musikval under våren och där visade det sig att det är glad och ”peppig”
musik som dominerat. En av forskarna i
studien, Niels Christian Hansen, som är
assisterande professor vid Aarhus Institute of Advanced Studies i danska Århus
kommenterar till SVT kultur att ”Människor har lyssnat på nostalgisk musik
som påminner dem om hur saker och ting
brukade vara i en bättre tid, när dom var
unga och allting var spännande … När en
kris slår till kan man säga att musiken blir
som en medicin som vi vänder oss till”.

Så tillbaka till sommarplågan. Om det nu
är så att pandemin gjort att vi lyssnar på
mer glad och hoppfull musik, varför fanns
det då ingen plats för en ny sommarplåga? Kanske finns svaret någonstans mellan dessa olika spaningar som gjorts av
SVT kultur. I denna kris har man drömt
sig tillbaka till tiden före pandemin, till
glädjen och enkelheten som varit i jämförelse med alla restriktioner och personliga avkall 2020 inneburit. Det är en
utdragen kris som uppmanar till uthållighet och tålamod. Då har äldre musik som
väckt fina, glada minnen seglat upp och
blivit än viktigare. Kanske kan man då
ana att ny musik som försökt ta sig in i
sommarplågornas universum inte riktigt
känts trovärdig. Musik som ska ge hopp
om ett ”sedan” genom minnesbilder om
hur det var ”då”, innan pandemin bröt ut,
behöver vara just det, musik från ”då” och
inte från ”nu”.

Historiskt har man kunnat se att det vid

Lotta Liljered

I studien som är gjord vid Lunds tekniska
högskola fick tolv sångare, både amatörer
och proffs, sjunga och prata en ramsa i
olika tonhöjder och styrka.
Med höghastighetskamera kunde forskarna se hur mycket droppar som kom
ut i luften. Och med laserstrålar liknande
dem som vi passerar på väg ut ur en butik, kunde de också mäta små så kallade
aerosoler.
– Ju starkare, ju högre ljudstyrka man har
på sången, ju mer av de här partiklarna
kommer ut från munnen. Mer än när man
jämför med när man talar eller andas, säger Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.
Både mängden stora droppar och små aerosoler ökade när deltagarna sjöng starkare. Det gällde också vid högljutt tal. Vad
gäller de små aerosolerna såg man ingen
skillnad i mängden, när man tog bort
konsonanterna och bara sjöng vokaler.
Fanns det virus i dropparna då, om man
var sjuk? Det visar inte den här studien.
Utandningsluften från två personer med
covid-19 studerades också, men forskarna kunde inte hitta något virus i de proverna.
– Det får vi studera vidare. Det vi kan se
är att sjunga är en risk, en smittrisk helt
enkelt. Men vi kan inte kvantifiera hur
riskfullt det är, det beror nog mycket på
individvariation, säger Malin Alsved.
– Att ha social distans, stå med avstånd,
och ha god ventilation i lokalen där man
sjunger är väl det som är rekommenderat
för att minska risk för smittspridning vid
sång, fortsätter hon.
Referens:
M. Alsved et al. ”Exhaled respiratory particles during singing and talking”. Augusti 2020. Aerosol Science and Technology.
DOI:
Källa: Vetenskapsradion

Oavsett vad, så är musikens påverkan och
”nytta” i livets alla skeenden stor. Paradoxalt nog är kulturen ett av de områden
som drabbats hårt under pandemin. Kulturen må gå på knäna i många avseenden
just nu, men den är livsviktig! Så oavsett
vad du lyssnar på eller varför – NJUT och
stöd kulturen när och där du kan.
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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

18

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
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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

20

Musikläraren november 2020

• 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.

MUSIKBÖCKER

NOTPOOLEN AB | www.notpoolen.com
info@notpoolen.com | 08 753 79 96

Nyhet!
Spela pop
tillsammans!

TJUGO JULSÅNGER

119:-

Tjugo välkända julsånger
presenterade med melodi,
text, ackord samt en enkel
och melodiös andrastämma.
Ur innehållet: Adventstid,
Ding dong merrily on high,
Julen är här, Mössens julafton,
Nu tändas tusen juleljus, Sankta Lucia, Stilla natt, Tomtarnas
julnatt, Tänd ett ljus m. fl.

249:-

POPBOKEN
Gruppspel från början

av KG Johansson
För grupper eller klasser som
vill börja spela pop tillsammans! Boken innehåller nio
låtar för klaviatur, elgitarr/
akustisk gitarr, elbas och
trummor, samt lite övningar
och musikteori. Inspelningar
av samtliga låtar finns online.

Visor om
pirater och
spöken!

149:GASTKRAMAR 14 visor om
spöken och andra gastar
Nyskrivna melodier av Bertil
Hallin till Britt G Hallqvists
skräckblandade och skämtsamma texter om rövare,
pirater och spöken. Per Åhlin,
som bland annat tecknat
Karl-Bertil Jonsson, har gjort
de fina illustrationerna som
förgyller alla sångerna.

Praktisk
handbok!

169:GRUNDTEORI FÖR GITARR
av Mikael Lindkvist
Grundteori för gitarr är en
praktisk handbok för alla
gitarrister, såväl nybörjare
som mer erfarna. Här finns
grundläggande teoretisk
kunskap både för elgitarrister och de som spelar
akustiskt. Notkunskap är ej
nödvändig.

Här hittar du böckerna och direktnoterna för din musikundervisning!

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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Körverksamhet under
covid-19
Dekret från FHM
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Det kan finnas en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samband med körsång. Det beror på att salivdroppar sprids med större kraft när man sjunger. Dessutom står man ofta tätt tillsammans inomhus och övar under lång tid, vilket
bidrar till att risken för smitta ökar.
Under coronapandemin har många körer pausat sin verksamhet eller funnit nya
vägar att sjunga tillsammans, t.ex. utomhus, i mindre grupper, med större avstånd mellan deltagarna eller digitalt.
Det är viktigt att betona att verksamheterna själva ansvarar för att aktiviteterna
kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal
riskbedömning. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning
kan endast minskas genom information och adekvata åtgärder.
Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig
överväga att ställa in aktiviteten, alternativtvidta åtgärder som minskar risken
för smitta. Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda
individen bör man undvika att delta.
Generella rekommendationer för körledare och andra verksamhetsansvariga
Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan
vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt. Se till att deltagarna kan
hålla avstånd till varandra. I skolkörer och musikklasser rekommenderas en armlängds
avstånd, för övriga 2 meters avstånd mellan varandra. För barn 0-6 år kan det vara svårt
att hålla avstånd till varandra men man bör försöka så gott det går. Håll själv avstånd
till deltagarna på minst 2 meter. Håll verksamheten utomhus om det går. Om det inte är
möjligt kan en ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas. Dela med fördel in kören
i mindre grupper som sjunger vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många
samtidigt.Tillhandahåll individuella noter, instrument och annat material.
Se till att mikrofonerna endast används individuellt, alternativt att mikrofonerna står
på avstånd från deltagarna.
Minska tiden som kören sjunger tillsammans. I pauser och andra sociala sammanhang
(t.ex. kaffestunder) gäller samma regler om att hålla avstånd till varandra, god handhygien m.m. Deltagare som haft bekräftad covid-19, eller har gjort ett antikroppstest som
visar att man har antikroppar mot sjukdomen, deltar på samma premisser som övriga
kördeltagare.

Rekommendationer till dig som är 70
år och äldre eller som tillhör en riskgrupp

Generella rekommendationer till dig som sjunger i kör
Sjung helst utomhus. Delta endast om du är helt symtomfri. Använd rymliga lokaler
med god ventilation om ni vistas inomhus.
Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser. Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket. Undvik att samlas många samtidigt. Kören kan med fördel delas
in i mindre grupper och träna vid olika tillfällen. Använd en individuell mikrofon. Dela
inte noter, instrument eller annat material med varandra.

I övrigt gäller samma rekommendationer
som för övriga grupper:

Rekommendationer till skolkörer och musikklasser
Delta inte i verksamheten om du känner dig sjuk eller har symtom på infektion, även
milda sådana. Då ska du heller inte vara iskolan. Håll en armlängds avstånd mellan varandra. 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. Rekommendationer till alla körer för barn och vuxna upp till 70 år, även
professionellaDelta endast om du är helt symtomfri. Delta inte om du tillhör en riskgrupp. Var noggrann med din handhygien. Hosta och nys i armvecket.
Håll minst 2 meters avstånd mellan varandra, även i pauserna. För barn 0-6 år kan det
vara svårt att hålla avstånd men man bör försöka så gott det går. Medföljande vårdnadshavare och andra äldre barn eller vuxna ska hålla avstånd. Om de är med och sjunger
(t ex vid babysång) gäller rekommendationen två meters avstånd till andra, som vid
annan körsång.Använd en individuell mikrofon. Dela inte noter, instrument eller annat
material med varandra.

“För barn 0 - 6 år kan det vara
svårt att hålla avstånd (?)“
22
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Körverksamhet för personer som är 70 år
och äldre eller som tillhör en riskgrupp
bör helst undvikas om den inte sker digitalt. Ett alternativ kan vara att sjunga utomhus om deltagarna håller ett avstånd
på minst 2 meter till varandra. I mycket
stora och välventilerade lokaler kan verksamheten möjligen också genomföras
inomhus, då i små grupper med stora
avstånd mellan deltagarna. En förutsättning för körverksamhet i dessa grupper
är att man inte utsatt sig för situationer
med risk att smittas i samhället.

Delta endast om du är helt symtomfri.
Var noggrann med din handhygien. Hosta
och nys i armvecket.
Håll minst 2 meters avstånd mellan varandra, även i pauserna.
Använd en individuell mikrofon. Dela
inte noter, instrument eller annat material med varandra.
Körsångare som är 70 år och äldre bör
inte delta i körverksamhet med blandade
åldrar under pandemin då det kan innebära större risk för smitta.

Pandemin skapade en egen genre

Coronapandemin har inneburit skyddsdräkter, direktiv från Anders Tegnell och virustester. Men den har
också skapat en helt ny musikgenre. Detta enligt radioprataren Kaj Kindvall. Musikläraren ringde upp och
fick en lite pratstund om den ”nya genren”. Vi publicerar krönikan i sin helhet nedan. Exclusively for Musikläraren? No, no, no... Krönikan har tidigare varit i införd i Norrköpings Tidningar, Östgöta Korrespondenten och Motala & Vadstena Tidning samt Upsala Nya Tidning.
”Pandemin har gjort att vi i varje nyhetssändning ser intervjuer med personer som istället för att vara på plats
i tv-studion sitter hemma framför datorn med ibland strulande Facetime eller Skype-teknologi. Men artister har ju
faktiskt långt före virusets intrång i våra
liv kunnat hålla sej undan inspelningsstudior och jobbat hemifrån med hjälp av
allt bättre teknik i kompaktformat. Prylar
som inte kostar skjortan. Det har de nytta
av i dessa dagar.
Mycket av denna hemmasnickrade musik handlar just om effekterna av covid19
och isolering. Låtlistans exempel startar
med Michael Bublé och Sofia Reyes, som
tillsammans med gruppen Barenaked Ladies kopplar ihop sej från sina respektive
hem och levererar ett försök till tröst. Vi
vill alla otvunget träffa våra vänner och
en dag blir det möjligt igen bara vi har
tålamod, sjunger dom. I ett annat digitalt
samarbete målar Grace Potter upp bilden
av en värld som stannat upp och håller andan. Hon förlitar sej på att hennes
mormor har rätt i att någon gång kommer
även det här att vara över. Grace backas
upp av bland andra veteranen Jackson
Browne, som sjunger tredje versen.
Låtskrivaren och sångaren Adam Hambrick försöker tygla den rädsla han känner varje dag när hans fru åker till jobbet
för ännu ett långt pass i viruskampen som
sjuksköterska. Direkt erfarenhet av detta

har sångerskan Ida Wiklund. I ”Säg att
det går över” beskriver hon i dramatiska
ordalag sitt arbete som undersköterska
på Danderyds sjukhus när munskydd och
visir tagit slut och beslut måste tas: ”vem
får leva och vem måste dö?”
Inte så konstigt att mycket av coronamusiken förmedlar mörka tankar. ”Människor blir lätt galna när man tror att man
är död om en månad” som Benjamin
Gibbard sjunger i sin karantänsvisa. Gibbard är till vardags sångare i sympatiska
bandet Death Cab For Cutie. Allt medan
Alexander 23, ung artist på uppåtgående,
från sin isolering vittnar om en allmän
längtan efter kärlek, fast ”hur kan man
sakna någon man ännu inte mött? Jag
behöver dej, men jag vet inte vem du är”,
som han sjunger.
Enligt en forskarrapport denna sommar
om musikvanor i pandemitider söker sej
människor till bekant musik från barndom och uppväxt och det ska gärna vara
glada, positiva melodier. Vi tar fasta på
det där sista med banden OneRepublic,
som är säker på att bättre tider väntar, och
Twenty One Pilots, som söker efter någon
att dela karantänen med. Låtlistan slutar
med skönt gung och livsglädje från Afrika
när musikerna Bobi Wine och Nubian Li
från Uganda radar upp välkända råd om
handtvätt och social distans. Ungdoms-
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kören Ndlovu Youth Choir från Sydafrika
fyller på med en upplyftande lovsång till
människans enastående förmåga att resa
sej och komma tillbaka även efter svårast
tänkbara motgångar, ”We will rise”.
Kaj Kindvall
För att lyssna på listan gå till Spotify, sök
på: Kaj Kindvalls låtlista.
1. Michael Bublé, Barenaked Ladies & Sofia
Reyes, Gotta be patient
2. Grace Potter, Jackson Browne, Marcus
King & Lucius, Eachother
3. Adam Hambrick, Between me and the
end of the world
4. Ida Wiklund, Säg att det går över (coronaversion)
5. Benjamin Gibbard, Life in quarantine 6.
Alexander 23, IDK you yet
7. OneRepublic, Better days
8. Twenty One Pilots, Level of concern 9.
Bobi Wine & Nubian Li, Corona virus alert
10. Ndlovu Youth Choir, We will rise.
P.s. Musiken till Kajs senast publicerade krönika ligger alltid överst i
låtlistan och eftersom han skrivit en
krönika efter den här hittar man pandemilåtarna efter de tio första. 200814
ff D.s.
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Så pratar du med tonåringen några tips

Texten nedan är utdrag ur psykolog Stina Hindströms svar till en läsare av GöteborgsPosten som vill ha råd och stöd när det gäller att kunna
samtala med en tonåring. Musikläraren tyckte det var kloka råd, råd
som kanske också kan användas i elevkontakter. Håll till godo…..
”……….Ni vill få er 14-åring att öppna upp sig, men ungdomar i yngre tonåren är vanligtvis inte planetens mest lättpratade grupp (givetvis finns det undantag). De flesta
14-åringar är inne i en psykologisk utvecklingsfas som handlar om att hitta sin identitet, förstå sin sexualitet och öva på sin självständighet. Det innebär för många ett ökat
intresse av att vara själv på sitt rum, samt minskat intresse för att umgås med sina föräldrar. När ni frågar om hur ert barn har det med kompisar eller vad som stressar viftas
det bara bort, skriver ni. Det kan bero på olika saker. Ett alternativ är att ni har helt fel hen kan inte prata om stress eller mobbing då hen helt enkelt inte har problem med det.
Kanske har ni själva plågsamma upplevelser från skoltiden som påverkar vad ni tolkar
ni hos ert barn. Dock är min erfarenhet att föräldrars oro alltid ska tas på allvar och pekar på något som är viktigt. Ett annat alternativ till att frågor viftas bort är på grund av
hur och när ni föräldrar frågar. Här är två vanliga anledningar till att kommunikationen
inte fungerar så bra. Begreppen kommer från en samtalsmetod som kallas Motiverande
samtal, MI (motivational interweiwing). Om du vill lära dig mer om den finns ”Lyssnar
din tonåring?” av Liria Ortiz och Charlotte Skoglund.
Eftersom vi föräldrar har livserfarenhet och är ”färdigutvecklade” brukar vi tycka att
vi vet bättre än tonåringen. Det gör att vi ger oss rätt att just rätta dem och det kallas
rättningsreflexen. Exempel: ”Du sitter inne vid datorn hela dagarna, det är inte bra för
dig. Du har knappt träffat en kompis på hela sommaren!” Här har man som vuxen pekat
ut ett antal fel i ungdomens liv. Dock är det tonåringen som är expert på sitt eget liv.
Ungdomen tycker sannolikt att ni inte fattar något och är fördömande. Då vill hen inte
prata mer med er.
Tankeläsarfällan är också vanlig; att tro att man vet vad ungdomen tänker, känner och
vill eftersom man är förälder. Kanske tycker ditt barn att det är där ni hamnar när ni
frågar om hen är stressad.
Om ni känner igen er i detta - öva er i att lyssna på ett annat vis. Börja vid ett tillfälle när
ni är lugna och ert barn inte upptagen med något annat. Fundera på om en förälder eller
båda ska vara med. Vad ärlig med att ni är bekymrade och säg att du skulle vilja fråga
lite om det, om hen har tid. Fråga annars när ni kan prata. Ställ öppna frågor, som inte
börjar med varför. Lägg märke till om ni är på väg in i tankeläsarfällan eller rättningsreflexen (när du vill säga men eller så här är det). Beröm er själva när du kan stoppa dem
- det är attans svårt att ändra vanor. Sammanfatta i stället vad er ungdom säger för att
vara säker på att ni fattat rätt. Fråga sedan om det är okej att du säger vad ni tycker och
tänker. Det är faktiskt jätteviktigt att be om lov.
Tipsen jag ger fungerar fint även vuxna emellan så öva gärna ni föräldrar med varandra!
Stort lycka till.
(Stina Hindström är legitimerad psykolog och driver en egen mottagning i centrala Göteborg där hon tar emot patienter i alla åldrar. Föreläser och har jobbat inom barn- och
ungdomspsykiatrin och på Rädda barnen. Expert i Sveriges Radios program Fatta familjen.
Källa: GöteborgsPosten
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Enkät om timplanen

Musiklärarnas Riksförening
genomförde under 2019/2020 en
enkät gällande kommunernas
möjlighet att införa en gemensam
timplan och hur de 230 musiktimmarna i grundskolan fördelas
i respektive årskurs. Ett hundratal musiklärare har svarat.
Komplett enkätsvar hittar du på
MR:s hemsida.
Några av resultaten
- 41% av de svarande vet ej om kommunen infört en gemensam timplan (32 %
har infört gemensam timpolan)
- Åk 1-3 Oförändrad tid för musikämnet?
(64% har 40 min/vecka)
- åk 4-6 Oförändrad tid för musikämnet
(53% har 45 min/vecka, 19% har 40 min/
vecka)
- åk 7-9 Nästan lika många har fått minskad tid som oförändrad tid (32% har 45
min/vecka, 23% har 40 min/vecka, 19%
har 50 min/vecka)
- vanligast med musikundervisning ena
terminen i åk 8, även vanligt i åk 7. Något
mindre förekommande i åk 9
- 38 av svaren har någon form av enterminsundervisning , vanligast lektionslängden 80 min (även 90 minuter förekommer)
Har Skolverkets nya stadieindelade
timplan medfört att din kommun har
infört en gemensam timplan?
41% av de svarande vet ej om kommunen
infört en gemensam timplan
32 % har infört gemensam timplan
26 % har ej infört en gemensam timplan

Låtlådan en busig
sångsamling
Sångbok för barn i åldrar ca 7-11 år. Med
noter, text och ackord samt inspelningar
på Spotify. Förlag: musikskolan.se

LÅTLÅDAN

Sjung mer!

Den första boken om jazzmusikern och
kompositören
Georg Riedel

Få musiker har arbetat på ett så brett,
händelserikt och varierande verksamhetsfält som Georg Riedel. Från början
av 1950-talet och fram till idag har han
hört till de främsta svenska musikerna.
På 60-talet var han med och skapade musikhistoria med bearbetningar av svensk
folkmusik, ”jazz på svenska”.
Han har komponerat för jazzmusiker,
barn, symfoniorkestrar och körer. Sånger
som alla i vårt land känner till, balettmusik, opera, musikal, kyrkomusik. Men
främst för jazzensembler där han ofta
själv medverkat. För att spegla hela denna
breddporträtteras Georg Riedel i fyra kapitel: om jazzen, om barnsången, om
körmusiken och det judiska, och slutligen
om det klassiska arvet.
Författare är jazzhistorikern Jan Bruér,
kännare av inte minst svensk jazz från
50- och 60-talet; Gunnel Fagius, en av
vårt lands främsta företrädare för barn
och sång; Sofia Lilly Jönsson tidigare musikkritiker i Svenska Dagbladet, numera
frilansande skribent med religion, teologi och musik som sina ämnen; slutligen
Martin Nyström, Dagens Nyheters huvudkritiker för klassisk musik och opera. Boken är rikt illustrerad och innehåller två
CD med inspelningar från 70 år. Många
av inspelningarna har aldrig tidigare varit
utgivna.
Bo Ejeby Förlag är speciliserad mot
musiklitteratur och körmusik.
Vid beställning direkt från förlaget
uppge ”Tidningen Musikläraren” och
erhåll 15% i rabatt!
En självklar julklapp till musikälskare!

Våren 2019 utlyste musikskolan.se en
låtskrivartävling. Låtlådan är ett resultat av denna. Förlaget hade fått in några
sånger för barn, men insåg att det behövdes mer material för målgruppen och för
att kunna ge ut en bok. Arbetet med tävlingsbidragen blev mycket större än det
kunna ana eftersom det kom in långt fler
bidrag än vad de kunnat hoppas på. Det
gjorde också att själva bokproduktionen
drog ut på tiden, men i augusti 2020 var
boken klar att möta sina sångare. Några
veckor senare lades inspelningar till alla
låtarna upp på streamingsajter, och nu,
berättar förlaget, är det på gång att producera cd-skivor med både fullversioner
och sing-back. Då kan lärare och körledare använda materialet både i undervisning och på konserter.
Boken innehåller 42 nyskrivna sånger,
med noter, text och ackord. Bland de 50
-talet upphovspersonerna hittar vi några välkända namn och många helt nya
bekantskaper. Här finns sånger för alla
möjliga tillfällen. Alla sångerna ligger i
tonarter som passar för barn.
Sångerna har delats in i tre avdelningar.
Den första avdelningen innehåller sånger för samling, kamratskap, vi-känsla och
sångglädje. Sista delen av boken innehåller sånger i årstidsordning. Här finns
nog en hel del nya decemberfavoriter
och sånger som kommer att sjungas av
många skolklasser, många läsår framöver. En favorit redan nu är den årstidsaktuella Bus eller godis!

I mitten ligger avdelningen ”Blandat
låtgodis”. Här finns en del busiga sånger
som kanske passar lite yngre barn, men
också några kanon/kör-sånger för lite
mer tränade barnröster.
Boken är rikt illustrerad och trevlig att
bläddra i och känns som en modern sångbok för både hem och skola. När det gäller
tonarter, omfång och svårighet är detta
anpassat för åldersgruppen, utan att för
den delen ge avkall på ”musikalisk spänning”.
Den tränade pedagogen får i vissa fall
avgöra om en enskild sång är för svår för
gruppen, men här finns rikligt med härliga sånger att variera med.

Lycka till!

Nordens största körtjänster går
samman!

De digitala stämövningstjänsterna ScorX och We Are Voice tar nu steget och går samman i en och samma tjänst. Med detta samgående får Sverige nu. Sverige är återigen
i framkant på den digitala utvecklingen inom musik. Med samgåendet mellan We Are
Voice och ScorX kommer alla sångare och stämsångare att få tillgång till tusentals professionellt inspelade arrangemang i en tjänst som ständigt förbättras. Med mer resurser
kommer inspelningstakten att öka, det kommer produceras och skapas mer musik inom
alla genrer och nivåer för sångare, stämsångare, elever och studenter. Detta kommer
också att skapa välbehövliga arbetstillfällen för musikkreatörer i hela Sverige.
- Vi är glada över att idag kunna tillkännage att vi nu officiellt är ett och att ScorX snart
flyttar in med allt sitt material och sina användare i We Are Voice. Det fantastiska arbete
som ScorX gjort med alla sina stäminspelningar ser vi kompletterar vår katalog och
tjänst, säger Martin Rolinski och Fredrik Berglund på We Are Voice.
- ScorX har under åren jobbat upp en stor och varierad katalog och kommer med de
rättigheter och de resurser som We Are Voice tillhandahåller kunna publicera ännu mer
musik, säger Thomas Wahlbom och Lillemor Bodin Carlson på ScorX.
Tillsammans har tjänsterna ca 40 000 användare och välkomnar fler in i tjänsten. We
Are Voice har i dagarna lanserat en ny spelare med ny design och användarmöjligheter. Efter nyåret kommer den gemensamma musikkatalogen att vara tillgänglig för alla
användare.

Musikläraren november 2020
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Stamsång Allsång...fadderalla
Den 19:e februari 1943 utgick
ett cirkulär från Kungl. Maj:t
med en lista om tjugo sånger för
obligatoriskt inlärande i svenska
skolor. Sånglistan kallades för
Stamsånger och skulle vara tongivande för den svenska skolsångundervisningen.
Sex år senare reviderades listan, fem
sånger ströks och två lades till.
Stamsångscirkuläret var ett direkt statligt
inblandande i den svenska skolans sångundervisning, rentav i den svenska sångkanonen och sångskatten då just dessa
sånger var för obligatoriskt inlärande.
Det har menats att Stamsångernas uppgift var att återspegla en nationalkaraktär
och vara trygghets- och gemenskapsskapande, något som var högaktuellt 1943 i
det världskrigsneutrala Sverige.
Tanken på en lista med sånger som markerade en svenskhet hade funnits en
längre tid. Till 1919 års undervisningsplan för den svenska folkskolan fanns en
preliminär lista om tretton sånger, varav
sex sånger även fanns med i 1943 års
Stamsångslista. Det kom dock att dröja
24 år innan Stamsångerna blev en realitet.
Fram till 1962 års läroplan för grundskolan refererades det till stamsånger som
lämpligt skolsångmaterial och det dröjde
till 1969 (Lgr 69), drygt 25 år efter den
ursprungliga listan, innan stamsångerna
helt och hållet försvunnit som koncept i
den svenska skolans sång- och musikundervisning. Stamsångerna försvann således i och med 1969 år läroplan.
Källa: C-uppsats i Musikvetenskap
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Nästa år 2021 firar Samfundet för unison sång hundra år. Ett samfund som bildades för att stärka samhörigheten bland svenskarna.
Anledningen till bildandet kom efter upplösningen av svensknorska
unionen, en statsrättslig förening mellan kungarikena som skulle
stärka de två länderna under åren 1814-1905. När unionen upphörde
ansågs det att svenska folket behövde något som skulle skapa samhörighet bland dem. Därför såg man möjligheten att använda sig av
nöje, och i detta fall sång, för att föra samman människor.
Vid två tillfällen, den 18 maj 1905 samt samma datum två år senare, samlades Samfundet för unison sång på Skansen för att sjunga tillsammans. Allsången fick ytterligare ett
uppsving år 1927 när sportchefen på Dagens Nyheter tog med sig begreppet ”community singing” hem till Sverige efter en vistelse i England.
Det engelska namnet kunde givetvis inte användas så tidningen efterlyste ett svenskt,
mer passande namn, i en tävling. Och det vinnande bidraget blev ”allsång”.
Åtta år senare arrangerades den första stora allsången på Skansen som även bjöd på
scenshow. Konferencier för det hela var den då framstående radioprofilen Sven Lilja.
Fenomenet allsång började sedan sprida sig och reportern Gunnar Mascoll Silfverstolpe
uppmärksammade det hela med att skriva: ”Kansliråd, hembiträden, sjuksköterskor,
hantverkare, lärarinnor och flottister sjunger ur lyckliga hjärtan eller sjunger sig från
ensamhet och hämningar”. Trenden att besöka allsången på det pittoreska grönområdet strax utanför centrala Stockholm växte snabbt och under året 1938 besökte 400 000
personer Skansen för att delta i sången. Samma år färdigställdes även Sollidenscenen
på området med dess karakteristiska snäckform. Scenen, som allsången arrangeras på
fortfarande, ansågs dessutom vara Europas mest moderna musikscen.
Under 1950-talet började dock intresset att minska men tack vare ett samarbete mellan
Sveriges Radio och dåvarande allsångsledaren Egon Kjerrman fortsatte allsångskvällarna att existera, både på Sollidenscenen men också i radio då varje allsång sändes.
1979 gjordes den första tv-inspelningen av det som fått namnet ”Allsång på Skansen”
och sedan 1990 direktsänds varje allsång i SVT. Programmet kämpade dock under flera
decennier med ett begränsat tittarantal då programmet sågs av mest äldre generationer, men när Lasse Berghagen blev programledare och allsångsledare år 1994 började
han jobba för att involvera yngre. ”Allsång på Skansen” har i dag nått kultstatus i Sverige och är nästintill synonymt med svensk sommar.
Hoppsan, nu höll vi på att glömma Lotta på Liserberg, och..... Allsång vid havet, Kisa
allsång, Allsång på Öland, Allsång på teater, Allsång i Hällevik, Allsång på Björkö och
så Allsångståget som operasångaren Rikard Söderberg startade i somras. Ett tåg som
stannar till lite här och där och så samlas befolkningen på orten för lite ”perrongsång”
(Musiklärarens påhitt.....)
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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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Vänskap, kärlek, musik och dramatik i mellanstadieåldern
Det är med glädje vi läser e-posten från Emma Fäldt som informerar oss att hon skrivit en bok
med fokus på musik och realationer i de tidiga skolåren. Emma
har tidigare givit ut ett tiotalböcker med varierande fokus. När
boken anländer på posten kastar
vi oss över den och konstaterar att Bästa bandets tema rör
sig kring musik, uppträdanden,
vänskapsrelationer, förälskelse
och olika sorters konflikter. Vi
hejdar oss dock efter hälften av
de 128 läsvänliga sidorna och
ringer Elwira Svensson, 14 år,
som med hull och hår accepterar
erbjudandet att läsa och skriva
några rader om boken. Här kommer Elwiras text....
”Boken handlar om ett tjejband som
kallar sig Candy Cool Girls även om
dom senare i boken tar in en kille i
bandet. Bandet är med i en musiktävling Music Four. Under tävlingens
gång så uppstår det ett killproblem
men det löser sig ganska snabbt. Dom
vinner sedan Music Four tävlingen på
skolan och går vidare för att tävla mot
andra skolor. Under den tiden så är
det ett annat lag, Horses från en annan skola, som är elaka mot dom på
både internet och när dom möts i skolan. Nina i Candy Cool Girls blir lite
triggad av detta och vill göra samma
sak mot dom men de gör hon inte. Hon
nöjer sig med lite kommentarer här
och var om det andra laget. När det är
final så får Candy Cool Girls en dålig
start. Nina kom inte in i tonläget hon
skulle ha varit i på grund av att Horses
hade buat när Candy Cool Girls gick
upp på scenen så Nina tänkte på det
istället. Men resten av låten gick väldigt bra. När resultatet kom så var det
Horses som vann. Alla i Candy Cool
Girls blev jättechockade. Men när Horses hade fått blommor så kommer en
man fram till “juryn” och viskar något.
Då avbryter dom tävlingen för en liten
stund, sedan kommer mannen tillbaka
och berättar att Horses är diskvalificerade.....
Jag tycker att boken var bra kanske inte
en bok som jag skulle ha läst eftersom
jag gillar mer deckare och spännande
böcker. Det bästa var att man kunde
relatera så mycket till boken och då
kunde man få en bättre bild av boken men även karaktärerna eftersom
dom hade så olika personligheter. Det
som var lite sämre var att det kändes
inte alltid som om dom gick i 4:an på
grund av att dom pratade ibland med
ett grövre språk och gjorde saker som
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jag kanske inte skulle ha gjort när jag
gick i fyran. Det kändes mer som om
dom gick i 5-6:an typ.
Jag tycker att boken var lättläst men
det var några ord i texten som fick mig
att stanna upp och läsa det igen tex
“tjejerna gick upp på scen”. Jag skulle
nog ha skrivit ”tjejerna gick upp på
scenen” men jag är ju ingen författare så man kanske skriver så? Det var
även några/något ord som jag skulle
bytt ut t.ex. ”lågt till svagt”.
Som helhet tycker jag att boken är väldigt bra för barn som går i mellanstadiet.”

www.c uervo.s e

Musikläraren, som nu läst klart boken,
instämmer helt och fullt i vad Elwira skriver. Vi vill dock komplettera med några
exempel på hur författaren Emma Fält
använder specifika musiktermer och som
en ”musikredaktör” kanske skulle ha korrigerat;
”slå in en takt” - skriv: räkna in takten
”Samirar trummar lågt” - skriv: trummar
svagt, med svag volym
Noel går till högtalarna och stänger av
musiken helt - skriv: och stänger av förstärkaren eller PA:t.
Det finns ytterligare ”musikexempel”
som vi som som musiknördar reagerar på
men välkomnar som helhet boken som en
bladvändare som tar upp musik och estetiska uttryck i ett relevant socialt sammanhang.

Lycka till!
Musikläraren november 2020
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Kristina Stenborg
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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

30

Musikläraren november 2020

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
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Medlemsavgift 2021 för såväl nya som gamla medlemmar
Musiklärarnas Riksförening är en fackligt oberoende, ideell förening och omfattar alla lärare som
undervisar i musik. Föreningens medlemmar utgörs även av lärarstuderande och pensionerade lärare. Musiklärarnas Riksförenings uppgift är att informera om musiken i skola och samhälle samt
att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och pedagogiska intressen.
Se även vår webbplats www.mrmusik.nu
Medlemsavgift: 100:Pensionärer: 50:För studerande är medlemsskapet gratis

Gå in på vår hemsida och BLI MEDLEM och betala därefter till:
5337-0706 eller swisha till: 1231219583

Tack!
Musiklärarnas Riksförening

Medlemsavgift 2021

Musikläraren november 2020
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