Kurs: FG0045 Examensarbete 15 hp
2016
Lärarexamen med inriktning musik
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle
Handledare: Ronny Lindeborg

Erik Petersson

Fläskkorvsmetodiken
Progressiva pedagogiska idéer kring barn, musik och kreativitet

Förord
Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt mig genom arbetet med denna studie:
Krister, Kerstin och Mats, för att ni med stort engagemang delat med er av era
kunskaper och erfarenheter; min handledare Ronny Lindeborg för all inspiration
och hjälp med att söka litteratur; min examinator Per-Henrik Holgersson och min
studiekamrat Viktor Renberg för värdefull feedback vid opponeringen.
Jag vill också rikta ett stort tack till Incca Rasmusson för all hjälp med att skapa
struktur i arbetet; min mor Helene Thalinsson för uppmuntran, stöttning och
korrläsning; och sist men inte minst, min gode vän och hammondorgeltekniker
Magnus ”Mafy” Fyrberg, för att du sammanförde mig med Krister. Utan er hade
inte denna studie kunnat genomföras.
Erik ”Errka” Petersson – Stockholm, 1 juni 2016.

I

[denna sida har medvetet lämnats tom]

II

Sammanfattning
Detta är en kvalitativ studie av de pedagogiska idéer som legat till grund för
barnmusikverksamheten ”Farbror Fläskkorvs Musikverkstad”. Verksamheten
bedrevs huvudsakligen i Stockholms innerstad mellan 1985 och 2007 och tusentals förskole- och fritidshemsbarn har kommit i kontakt med den. Studien baseras
på intervjuer och en gruppdiskussion med tre av verksamhetens nyckelpersoner.
De idéer som intervjupersonerna beskriver och diskuterar kan kopplas till
progressiv pedagogik. Verksamheten har präglats av ett situationsbaserat och
processinriktat pedagogiskt arbetssätt och stor hänsyn har tagits till barnens
perspektiv. En central aspekt har varit att stärka barnens musikaliska kunskaper
och färdigheter genom att skapa lustfyllda aktiviteter.
Studiens resultat presenteras i relation till ett urval av pedagogisk litteratur med
progressiv inriktning. Vidare görs en kritisk diskussion av progressivismens idéer
jämfört med traditionell pedagogik.
Sökord: barnkultur, barnmusikverksamhet, barnperspektivet, musik i förskolan,
musikpedagogik, progressiv pedagogik, reformpedagogik och fläskkorv.
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1. Inledning
barn 1:

varför heter du farbro’ fläskkorv?

fläskkorv:

jaa… ehm… nån som vet?

barn 2:

ja! jo för att de va nåra tjuvar som kom å tog massa… massa
instrument, nånstans där du hade din lokal, å då… vare nåra
barn som sa att du skulle skriva ”farbror fläskkorv” på dörren, å
då så trodde dom att de bara fanns fläskkorv härinne…

fläskkorv:

(fnissar) aa! fast dom… aa just de… å då, för dom hade tagit
sånahär hörlurar vet du. å då så skrev jag ”farbror fläskkorv”
på dörren, å sen har de inte kommit nåra tjuvar faktiskt, inte
en tjuv har kommit. de beror på att… de står ”farbror
fläskkorv”, fast egentligen skulle de stått ”farbror fläskkorv
och tant rotmos privata fängelse”… för de va ett annat barn
som sa där. då skulle det absolut inte komma nåra tjuvar!
(ur tv-serien Pippi Pelikan från 1990)

Att bedriva musikverksamhet för barn under namnet ”Farbror Fläskkorv”
kan vid första anblicken möjligen te sig något bisarrt. Namnvalet får här
ovan en förklaring i att det just är de medverkande barnen som kommer med
idén. Kanske blir det också en markör för hur viktigt barnperspektivet varit
för dem som arbetat inom verksamheten.
Vi har alla varit barn och upplevt den gränslösa spontanitet och kreativitet
som råder i lekens värld. Många av oss vuxna har förmodligen också märkt
hur barnperspektivet bleknar med åren, till förmån för kunskaper inom
verklighetens ramar och normer. Högskoleutbildade musiklärare har efter
många års studier skaffat sig ett enormt batteri av både pedagogisk och
metodisk kunskap i sitt ämne. Men finns det en risk att vi missar något
essentiellt i det musikaliska mötet med barnen? Att barnens lust brinner inne
när de ständigt matas med mängder av förvisso nyttiga, men i sig ganska
torra och tråkiga kunskaper? Vad krävs för att vi lärare ska kunna behålla
barnperspektivet när vi förmedlar de djupgående ämneskunskaper vi gjort
oss tillgodo?
Är barnet ett oskrivet blad som hungrar efter att fyllas med kunskaper om
musikaliska strukturer och normer? Eller är de små idésprutor som (med
vuxnas hjälp) kan komponera en hel symfoni utifrån frasen ”jag tycker inte
om köttgratäng”? Jag vill tro att det ena inte behöver utesluta det andra.
Men för att hitta en kreativ balans i undervisningssituationen tror jag att vi
musiklärare kan bli bättre på att förvalta barnens egna idéer. Vad skulle
hända om vi, istället för att varje gång ge Blinka lilla stjärna som första
läxa, faktiskt frågade barnen vad de tänkte på idag, och om det kanske vore
roligt att sjunga en låt om det? Vad händer om vi musiklärare använder våra
djupgående musikaliska kunskaper för att omsätta barnens kreativa idéer i
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ett färdigt och begripligt resultat? Kan vi genom att ge barnen ökat medbestämmande uppnå andra syften och mål, som att de lär sig spela tillsammans på en nivå som annars vore omöjlig? Det är några frågor som jag
hoppas att denna studie kan besvara.

1.1.

Ett uppvaknande

Hösten 2006 påbörjade jag en pianolärarutbildning vid Musikhögskolan i
Örebro. Jag var då nyss fyllda tjugo år. Bara efter någon vecka fick jag
erbjudande från en äldre student om att ta över några pianoelever hos ett
studieförbund inne i staden. Jag såg detta som en möjlighet till betald
praktik i ett tidigt skede, och tackade givetvis ja till erbjudandet. Vid det
laget hade jag ännu inte haft någon metodikundervisning inom lärarutbildningen. Den enda pedagogiska idé jag hade med mig vid första lektionen var
att eleverna måste ha kul, annars kommer jag inte kunna lära dem
någonting. Jag funderade kring hur jag skulle uppnå detta och kom fram till
att eleverna själva måste få välja repertoar. Jag undersökte noggrant vilka
elevernas favoritlåtar var för att sedan kunna använda dem i undervisningen.
Det visade sig fungera över förväntan. Några av dem hade visserligen valt
stycken som kanske var lite för svåra, men jag valde ändå att låta dem jobba
med dessa låtar. I efterhand sett var detta en naturlig ingång från min sida,
men också ett resultat av att jag vid det laget hade en nästan obefintlig
metodisk repertoar. Jag var ofta självkritisk och kände att jag bara chansade.
Jag såg fram emot den kommande metodikkursen som jag hoppades skulle
hjälpa mig att undervisa på ett bättre sätt, med gängse metodiska medel
istället för hemmasnickrade.
Så småningom fick jag de första metodikseminarierna, och var givetvis ivrig
att testa min nya kunskap på eleverna. Men resultatet blev inte alls vad jag
väntat mig. Eleverna reagerade med förvirring på det material jag nu
presenterade: ”Varför ska vi spela det här? Det var ju roligare förra
gången!”. Jag funderade på vad jag kunde ha gjort fel. Jag hade ju gjort
precis som min metodiklärare sagt åt mig. Jag hade till och med uppfattat
det som att de metodiska verktyg jag fått var helt vattentäta, att det inte
skulle kunna misslyckas om jag bara följde instruktionerna. Vid det laget
kom mitt kritiska tänkande ifatt mig. Utan hänsyn till situationen hade jag
lyft in ett material som jag inte var bekväm med. Denna händelse var
troligen en stark anledning till att jag lade mina lärarstudier på is efter läsårets slut.

1.2.

Mitt möte med Farbror Fläskkorv

Några år senare var det dags för lärarutbildningen igen, den här gången vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och med inriktning musikteori.
Våren 2011 kom jag för första gången i kontakt med Krister Broberg, även
känd som Farbror Fläskkorv. Detta möte hade sin upprinnelse i vårt gemensamma intresse för jazzmusik och i synnerhet Hammondorgeln. Även om
vårt umgänge i huvudsak gick ut på att spela orgel och lyssna på skivor,
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smög det sig oundvikligen in en del berättelser om musikverksamheten för
barn, vilken Krister ägnat en större del av sitt yrkesverksamma liv åt att
bygga upp. Senare fick jag även höra en del av musiken som de hade skapat
tillsammans med barnen, vilket väckte min nyfikenhet kring hur alla dessa
fantastiska låtar blivit till. Till saken hör att jag innan detta, varken som barn
eller i vuxen ålder, stött på något av den musik som getts ut (åtminstone inte
vad jag kan minnas).
Den bild som växte fram ur mina många informella samtal med Krister var
en musikskola där barnen själva hade ett mycket stort inflytande över innehållet, och där lärarna hade en stor uppmärksamhet och lyhördhet kring
barnens egna tankar och idéer. Verksamheten genomsyrades av vad jag uppfattar som en barnslig och relativt ocensurerad humor, vilket tycktes ha varit
ett bra sätt att nå fram även till de barn som hade koncentrationssvårigheter.

1.3.

Lustens frånvaro i läroplanen

Min uppfattning är att det idag odlas en pedagogisk kultur som bygger på att
kunskapen som lärs ut är viktigare än lusten att lära. Utan att gå närmare in
på innehållet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet1, kan jag efter en snabb sökning konstatera att ordet lust
förekommer totalt sex gånger på de 281 sidorna. Motsvarande siffra för
ordet kunskap är 983, vilket ger ett förhållande mellan lust och kunskap på
cirka 1:164. I min värld är dock lusten helt nödvändig för att uppnå en hållbar pedagogisk arbetsform, där kunskapen som lärs ut stannar kvar hos och
berikar individen. Självklart är lusten bara en pusselbit i det stora hela, men
jag upplever att den aspekten ibland saknas när vi inom lärarutbildningen
diskuterar pedagogiska processer. Kanske tas det för givet att pedagogen
redan har förmågan att skapa en lustfylld kunskapsöverföring?
Det känns viktigt att poängtera att denna studie har genomförts med dessa
tankar ständigt närvarande. Om någon av en annan uppfattning skulle
studera samma fenomen är det mycket möjligt att resultatet skulle se helt
annorlunda ut.

1

Skolverket, Lpo11 (rev. 2015).
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2. Bakgrund och forskningskontext
2.1.

Kort bakgrundshistoria

Den bakgrundshistoria som här presenteras har i huvudsak framkommit i
samband med intervjuerna.
2.1.1.

Fläskkorvsmetodikens begynnelse

I slutet av sjuttiotalet arbetade Broberg som ledare på ett sommarkollo i
Finsta, Södermanland. Barnen som deltog i kollot hade i olika grad en
problematisk hemmiljö och var därför där hela sommaren. Barnen fick delta
i musikverksamhet och lära sig spela i band, vilket så småningom mynnade
ut i såväl egenskrivna låtar som konsertturnéer. Allt detta skapade ett
meningsfullt sammanhang för barnen, där de fick blomma ut som artister.
Broberg experimenterade med olika metoder för att snabbast möjligt få
barnen att spela. Han beskriver även hur de äldre barnen så småningom fick
i uppgift att lära de yngre spela, samt hur han observerade de metodiska
grepp de äldre barnen använde. Ur detta utvecklades en metod som blandar
barnens pedagogiska lösningar med Brobergs egna idéer. Broberg kallar
denna metod för fläskkorvsmetodiken och den kommer beskrivas mer
ingående senare i denna undersökning.
2.1.2.

Musikaliskt kunskapslyft inom förskolan

I början av åttiotalet genomfördes ett projekt i Stockholms kommun med
syftet att höja nivån på musikverksamheten i distriktets förskolor. Broberg
anställdes i samband med detta av kommunen för att inventera i förskolepersonalens musikpedagogiska kompetens. I ett års tid besökte han alla förskolor i innerstaden och genomförde intervjuer med de anställda inom barnomsorgen. Resultatet av detta blev ett fortbildningsprogram där förskollärarna fick lära sig grunderna i att spela instrument, för att bättre kunna
leda musikaktiviteter med sina förskolebarn.
2.1.3.

Sångsamlingar – barnen inkluderas

Ett problem med musikfortbildningen var förskolepersonalens begränsade
möjligheter att frånvara från arbetsplatsen. Lösningen blev att efter det inledande tillfället samla flera förskolor med både barn och personal i s.k.
storsångsamlingar. Personalen hade nu fått verktyg för att leda musikaktiviteterna på sina egna skolor, och syftet med storsångsamlingarna blev
att utöka repertoaren med sånger, danslekar och andra aktiviteter. Samlingarna ägde rum i serier om tre till fyra träffar per termin och skola. Konceptet
blev mycket populärt och spred sig sedermera till flera kringliggande
kommuner inom Storstockholm och även ute i landet.
Ett embryo till konceptet med storsångsamlingar kan ses förekomma på
Målarens förskola och fritidshem i början av åttiotalet. Här träffar Broberg
för första gången Mats Wahlberg, som beskriver hur de tillsammans genomförde sångstunder i storgrupp, vilka inkluderade både personal, förskole-
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och fritidshemsbarn. Wahlberg rekryterades sedan till Farbror Fläskkorvs
Musikverkstad år 1986 och de började med storsångsamlingar något år
senare. Efter en tid uppstod behov av en tredje medlem i den konserterande
uppsättningen. Musikpedagogen Inga Rising (som arbetade inom distriktet)
kom att fylla den rollen fram tills hon successivt ersattes av Kerstin
Fagerberg i mitten på nittiotalet. Fagerberg kände till Farbror Fläskkorv
genom sin yrkesroll som förskollärare och kände även Wahlberg privat.
2.1.4.

Barnorkesterverksamheten

Parallellt med arbetet i förskolorna startades en musikskola för fritidshemsbarnen i distriktet. Många av barnen som deltog hade i förskoleåldern deltagit i storsångsamlingarna och var således bekanta med Farbror Fläskkorv.
Barnorkesterverksamheten bedrevs av Broberg och Wahlberg i en musiklokal i Vasastaden (Stockholm). Barnen kom dit i grupper om 6-8, oftast
tillsammans med personal från fritidshemmet. De senare åren kunde inte
längre kommunen bekosta detta på grund av nedskärningar. Musikverkstaden övergick då till att finansieras av föräldrarna till barnen, mer som en
vanlig kommunal musikskola med terminsavgift. Populariteten var dock så
stor att verksamheten kunde fortsätta. Barnorkesterverksamheten beskrivs
ha lagt stor tonvikt vid barnens egen kreativitet och skapande, och har
genom åren genererat ett stort antal låtar. Barnen i verksamheten har även
medverkat i flertalet TV-program och konserter, samt i utgivningen av
skivan 19 bitar fläskkorv år 1993.

5

2.2.

Forskningskontext

Inga tidigare studier har gjorts av den specifika verksamhet som denna
undersökning vill belysa. De idéer som framkommer i studien kan på flera
sätt kopplas till progressiv pedagogik.
2.2.1.

Dewey och progressivismen

Tanken om att företrädesvis utgå från barnets, eller om man så vill, individens perspektiv, kan tyckas vara ganska självklar för oss som lever idag.
Denna tanke kan dock härledas över hundra år tillbaka till en av 1900-talets
amerikanska pionjärer inom reformpedagogiken, John Dewey. Dewey
framhöll vikten av att nå inlärning genom skapandet av meningsfulla erfarenheter och aktiviteter. Han beskriver i Democracy and Education från
1916 hur erfarenheten är viktig för t.ex. en musikpedagog:
A knowledge of the ideas which have been achieved in the past as the
outcome of activity places the educator in a position to perceive the
meaning of the seeming impulsive and aimless reactions of the young,
and to provide the stimuli needed to direct them so that they will
amount to something. The more the educator knows of music the more
he can perceive the possibilities of the inchoate [outvecklade] musical
impulses of a child.2

Vidare kritiserar Dewey dåtidens traditionella kunskapssyn som han menar
vilar på idén att den teoretiska kunskapen är överordnad den praktiska:
The neglect of the deep-seated active and motor factors of experience is
a fatal defect of the traditional empirical philosophy. Nothing is more
uninteresting and mechanical than a scheme of object lessons which
ignores and as far as may be excludes the natural tendency to learn
about the qualities of objects by the uses to which they are put through
trying to do something with them.3

Gunnar Sundgren, professor i pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet, menar att Deweys kritik mot skolväsendet har giltighet än idag4.
2.2.2.

Coleman och kreativ musikundervisning

En tidig reformpedagog inom barn- och musikområdet är Satis Narrona
Coleman. Hennes största musikpedagogiska verk är skrivet 1922 och har
titeln Creative Music for Children. Coleman beskriver detaljerat sina
musikpedagogiska experiment som i hög grad bygger på idén om att skapa
lustfyllda aktiviteter genom barnets delaktighet. Bl.a. lät hon barnen bygga
enkla instrument som de senare fick använda till att spela och komponera.

2

Dewey (1916) s 214.

3

ibid. s 316.

4

Sundgren (2005) ur Boken om pedagogerna.
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Coleman menar att den mest naturliga formen av musikinlärning är den
gehörsmässiga:
He learns to speak his mothers tongue by rote [utantill], or imitation; he
learns to sing by rote; birds teach their little ones to sing by rote; all
young animals learn by imitation; why shouldn’t the child’s first
playing be by rote? Why not deliberately employ the child’s natural
way of learning until the physical process becomes easy? Very soon, as
his ear and his mentality develop, he can follow a more intellectual
process and play by ear.5

Colemans pedagogiska arbete kan kopplas till Deweys idéer på så sätt att de
båda utgår från individens upplevelse av meningsfullhet i inlärningen. I sin
musikundervisning väntade hon med att introducera notläsning för eleverna
tills dess att de själva insåg behovet av att lära sig noter:
And what about notation? I gave it to them when, out of their own
experience, they realized a need for learning to read notes, wanted it,
and asked for it. Then it was easy.6

Vidare hävdar Coleman att rytmen är fundamental i musiken och att rytmkänsla kan tränas genom dans och rörelse. Hon berättar hur hon låtit barnen
dansa improvisativt för att hitta en kreativ ingång även i denna uttrycksform. Hon tar även upp aspekter kring barns sång och röstträning.
2.2.3.

Sundin och estetikens pedagogik

Bertil Sundin anses vara en av pionjärerna inom forskningen kring barns
musikkultur och egenkomponerade låtar7. Sundin belyser i sin bok Musiken
i människan en rad olika frågeställningar kring barn och musik. Han
beskriver 1970-talets paradigmskifte från traditionell till modern musikpedagogik. Det traditionella paradigmet har enligt Sundin fokus på de
musikaliska kunskaperna som självändamål:
I den traditionella musikundervisningen har man snarare lärt ut färdigheter än musik. Metoden har tagit platsen för det ämne som metoden
skulle belysa, säger en del. Sinneserfarenheterna har skiljts från tänkandet. Torr teori har stått i vägen för barns direkta upplevelse av musik
[…] Många elever föll ifrån på vägen men det förklarades med att de
var obegåvade.8

Bilden som målas fram liknar ett pedagogiskt etablissemang vars intressen
definieras av de som lär ut, och inte de som lär. Detta etablissemang godkänner vissa former av musik, ”den goda musiken”, men avfärdar andra,

5

Coleman (1922) s 19.

6

ibid. s 21.

7

McPherson (1998) ur Children Composing.

8

Sundin (1988) s 55.
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t.ex. jazz- och popmusik. Den övergång som sedan sker landar enligt Sundin
i ett mer öppet paradigm:
Man kan nu urskilja en rörelse mot ett mer öppet paradigm där inget
särskilt musikaliskt idiom förespråkas utan där man snarare börjar med
elevernas erfarenhetsvärld och strävar efter att utveckla känsla för
kvalitet inom detta idiom.9

Den utveckling inom det musikpedagogiska fältet som beskrivs har tydliga
paralleller till progressivismen och Deweys idéer. Det är också intressant att
Sundins forskning skedde ungefär samtidigt som Farbror Fläskkorvs
Musikverkstad startade, vilket på sätt och vis bekräftar att paradigmskiftet
ägde rum i den musikpedagogiska verkligheten.
2.2.4.

Övrig litteratur

Even Ruud hävdar i boken Musikk og verdier10 att den traditionella
musikpedagogiken är på väg att förändras i takt med att musiklivet demokratiseras. I boken diskuteras värdefrågor med en reformpedagogisk
utgångspunkt, vilket innebär möjligheter att betrakta resultatet av denna
studie ur ett värderingsperspektiv.
För att belysa den progressiva pedagogikens status i vår samtid har jag valt
att utgå från debattartikeln Behövs en ny progressiv pedagogisk rörelse?11
av Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet.
Carlgren menar att dagens pedagogiska debatt präglas av en polarisering
mellan traditionalism och progressivism. Hon hävdar vidare att förespråkare
för en traditionalistisk och kunskapsorienterad skola tar mycket stor plats i
debatten och att det riktas kritik mot progressiv pedagogik som förblir
oemotsagt. Carlgren drar paralleller till hur debatten såg ut under trettiotalet
och drar slutsatsen att denna polarisering inte har någon positiv effekt på
samhällsutvecklingen.
Som allmänpedagogisk referenslitteratur och för ett breddat perspektiv har
jag valt att använda antologin Boken om Pedagogerna12.

9

Sundin (1988) s 55.

10

Ruud (1996).

11

Carlgren (2011).

12

Forssell, red. (2005).
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3. Syfte
Studiens syfte är att beskriva det pedagogiska arbetet inom barnmusikverksamheten som ägt rum i Farbror Fläskkorvs Musikverkstad, samt att
undersöka hur det kan kopplas till progressiva pedagogiska idéer.

9

4. Metod
4.1.

Vetenskapsteoretisk förankring

Denna studie utgår från hermeneutisk metod. Det finns dock många olika
tolkningar av hur hermeneutiken definieras och tillämpas. Jag har i denna
studie valt att utgå från Torsten Thuréns sammanfattning:
Hermeneutiken bygger på ytterligare en kunskapskälla utöver empiri
och logik, nämligen inkännande. Hermeneutikern vill förstå och inte
bara begripa. Hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att
förstå människor, människors handlingar och resultatet av människors
handlingar. Men tolkning är en osäker verksamhet. Den är sällan eller
aldrig intersubjektivt testbar beroende på att den påverkas av
•

tolkarens värderingar

•

tolkarens förförståelse

•

kontexten13

När hermeneutisk metod tillämpas i forskningsprocesser uppnås förståelsen
när perspektivet ständigt växlar mellan delarna och helheten i den text som
studeras. Detta kallas för en hermeneutisk cirkel eller spiral14. Denna spiral
börjar genom att tolkaren bildar en intuitiv uppfattning om helheten, och
utifrån denna helhetsuppfattning tolkar de enskilda delarna. Dessa relateras
sedan tillbaka till helhetsuppfattningen och påverkar den. Detta växlande av
perspektiv kan i teorin pågå i en evighet men avslutas i regel då en enhetlig
mening, fri från inre motsägelser, uppnås15.
Jag har själv relativt lite erfarenhet av den typen av pedagogiskt arbete som
studien undersöker. Den intuitiva bild jag fått av verksamheten och dess
kontext i samhället sammanfattas i början av denna rapport. Utifrån det har
bilden av detaljerna fördjupats, dels genom relevant litteratur, dels genom
intervjuer och gruppsamtal. Slutligen skiftar perspektivet åter till helheten
när undersökningens resultat jämförs med resonemang ur den valda litteraturen, och diskuteras utifrån de inledande frågeställningarna.
Som tolkare upplever jag att mina värderingar ligger nära intervjupersonernas, vilket antas kunna leda till en god förståelse av deras tankesätt och
berättelser. Jag vill dock påpeka att denna studies resultat skulle kunna se
helt annorlunda ut om någon annan utförde den. Detta innebär att resultatet

13

Thurén (2007) s 103.

14

Thurén (2007), Kvale (1997) m.fl.

15

Kvale (1997).
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inte kan betraktas som intersubjektivt testbart, vilket enligt Thurén är en av
hermeneutikens stora skillnader jämfört med positivismen16.

4.2.

Intervjuer

För att uppnå studiens syfte har djupintervjuer genomförts med tre personer
som haft en betydande roll i verksamheten. Intervjuernas upplägg baseras på
breda frågeställningar för att respondenterna ska få möjlighet att belysa
aspekter som de själva upplever som meningsfulla. Detta förväntas ge en
bild av respondenternas subjektiva verklighetsuppfattning17 som senare
kommer ligga till grund för analys av respondenternas olika perspektiv.
Respondenterna har tillfrågats om de vill delta i intervjun samt informerats
om studiens syfte. De har själva fått välja tid och plats för intervjun. Intervjuerna har spelats in med digital diktafon för att kunna transkriberas i
efterhand. Anledningen till detta är dels att minimera risken för att viktig
information glöms bort eller missas, dels för att jag som intervjuare slipper
föra anteckningar och således kan fokusera på samtalet.

4.3.

Gruppsamtal

Även ett gruppsamtal har genomförts med alla tre respondenterna samtidigt,
med mig som observatör och moderator. Gruppsamtalet har skett efter de
individuella intervjuerna och har syftet att fylla i eventuella luckor, samt ge
en rikare empiri då respondenterna förväntades kunna hjälpa varandra att
minnas och utveckla sina tankar i en större utsträckning. Vidare kan det i
gruppsamtalet också finnas möjligheter att nå fram till brännpunkter och
konflikter mellan respondenternas olika uppfattningar.

4.4.

Analys av empirin

Arbetet med analysen har i grova drag följt de sex steg18 som Kvale beskriver. De tre första stegen har ägt rum simultant i intervjusituationen; första
steget då den intervjuade beskriver sin livsvärld, andra steget där intervjupersonen själv upptäcker nya förhållanden, samt tredje steget där intervjuaren tolkar meningen i det som sägs. Det fjärde steget, där intervjuaren tolkar
den utskrivna intervjun, har jag gjort i ensamhet och utan hjälp från någon
annan. Det femte steget innebär att en ny intervju görs, vilket i denna studie
får motsvaras av det gruppsamtal som ägt rum efter de enskilda intervjuerna
gjordes. I det sjätte steget inkluderas även en analys av intervjupersonernas
handlande, som antas ha påverkats av de nya insikter de har vunnit under
16

Thurén (2007).

17

Lantz (1993) s 18.

18

Kvale (1997) s 171.
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intervjun. Det sjätte steget har hoppats över helt i denna studie eftersom den
verksamhet som studerats inte längre bedrivs.
Intervjuerna har transkriberats i två steg. I det första steget har målsättningen varit att skriva ut intervjun ordagrant. Det enda som uteslutits är
hummanden, stamningar och övriga läten som saknar betydelse. I detta steg
har ingen hänsyn tagits till korrekt meningsbyggnad eller kommatering. I
nästa steg har den första utskriften bearbetats och i viss mån reducerats för
att framstå i en mer litterär stil. Denna metod används för att meningen i
berättelserna lättare ska kunna förmedlas till läsaren19.

4.5.

Resultatframställningens struktur

Studien har präglats av ett stort mått personlighet i de nya och fördjupade
relationer som skapats mellan mig som intervjuare och de tre respondenterna. I framställandet av en vetenskaplig text förordas dock en viss distansering genom att tona ner det personliga20. Kapitel 5, där resultatet av
analysen presenteras, inleds med en mycket kort sammanfattning och kontextbeskrivning av varje enskild intervju. I övrigt har resultatframställningen
strukturerats utifrån de olika sakfrågor som behandlats i intervjuerna. Målsättningen har varit att framställa den historia som intervjupersonerna
berättar på ett narrativt sätt, där läsaren får uppleva alla de intervjuades
berättelser samtidigt och med fokus på sakfrågorna. Denna metod grundar
sig på Kvales idéer om att skriva rapporter med läsaren i åtanke, utan att för
den delen tappa bort den innehållsmässiga kärnan i det som undersöks: ”En
intervjurapport bör i det idealiska fallet kunna leva upp till både konstens
krav på uttryck och rättssalens korsförhör.”21

4.6.

Etiska avvägningar

Genom arbetet med denna studie har det varit viktigt för mig att upprätthålla
en god forskningsetik. De etiska avvägningar som gjorts kan förankras i
Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning22. De principer som formuleras bygger på en
avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet avser samhällets krav på att forskning bedrivs och utvecklas, medan
individskyddskravet avser att skydda medborgare från otillbörlig insyn i
sina livsförhållanden, samt fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller
kränkning. Individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan
19

Kvale (1997).

20

Jarrick & Josephson (1996).

21

Kvale (1997) s 234.

22

Vetenskapsrådet (1990).
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beskrivs hur hänsyn tagits till var och ett av dessa krav inom ramarna för
denna studie.
Forskningskravet: En av förutsättningarna för att denna studie ska vara
trovärdig och hålla hög kvalité är att det framgår vilken verksamhet som
studerats. Detta bedöms endast möjligt genom att presentera verksamhetens
namn. Verksamheten har till en större del varit offentligt finansierat och de
medverkande pedagogerna har även vid flertalet tillfällen figurerat med sina
riktiga namn i såväl tidskrifter som tv-program. För att denna studie ska
kunna användas för fortsatt forskning och framtida fallstudier är det alltså
viktigt att kunna härleda de resultat som presenteras till dess källor.
Informationskravet: De uppgiftslämnare som förekommer i studien har
informerats om projektets syfte, samt om att deras deltagande är frivilligt.
Samtyckeskravet: Deltagarna har lämnat sitt samtycke till att delta i
studien samt att figurera med sina riktiga namn i rapporten.
Konfidentialitetskravet: Deltagarnas personuppgifter (person- och telefonnummer, adress, e-postadress etc.) har inte inkluderats i rapporten. Vidare
har varje deltagare lovats konfidentialitet kring ljudinspelningar och
utskrifter från de enskilda intervjuerna.
Nyttjandekravet: De uppgifter som insamlats i studien kommer inte
användas för kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften.
Utöver detta bör nämnas att deltagarna erbjudits möjlighet att ta del av och
kommentera rapporten innan den publicerats, för att säkerställa att inga
misstolkningar gjorts.
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5. Resultat
5.1.

Intervjuer

Tre djupintervjuer har genomförts. Nedan beskrivs förutsättningarna för
varje enskild intervju i korta drag, samt en kort sammanfattning av
innehållet. Intervjuerna listas i kronologisk ordning.
5.1.1.

Intervju 1 – Mats Wahlberg

Intervjun genomfördes i Wahlbergs hem, måndagen den 22 februari 2016.
Den pågick under en timma och femtiotre minuter och spelades in utan
avbrott. Samtalet innehåller beskrivningar av Wahlbergs bakgrund som
pedagog, och om hur han kommit i kontakt med Broberg och senare även
Fagerberg. Vidare beskrivs den musikverksamhet de tillsammans bedrev,
med lätt betoning på barnorkestergrupperna, där Wahlberg haft en betydande roll som musikpedagog sedan 1986. Utöver detta ger han ett breddat
perspektiv över hur hela verksamheten organiserades, utifrån sin roll som
ständig administratör. Wahlberg berättar med stor entusiasm om hur de
hanterat flera olika pedagogiska situationer som uppkommit. Han delar även
med sig av personliga erfarenheter utan direkt koppling till verksamheten,
men som väl kan härleda och förklara hans pedagogiska idéer. Under
samtalets gång visar Wahlberg vid flertalet tillfällen upp olika sånghäften,
tidningsurklipp och andra dokument relaterade till verksamheten.
5.1.2.

Intervju 2 – Kerstin Fagerberg

Intervjun ägde rum i Fagerbergs hem, måndagen den 29 februari 2016. Total
tid för intervjun var två timmar och fyrtioåtta minuter, med ett kort avbrott
efter cirka sjutton minuter. Fagerberg poängterar att hon arbetat deltid med
verksamheten mellan 1995 och 2007, och nästan uteslutande med den delen
som bestod i fortbildning av förskolepersonal. Hon ger en fördjupad bild av
det arbete som utfördes vid storsångsamlingarna. Samtalet innehåller filosofiska resonemang kring den pedagogiska grundsyn som präglat
Fagerbergs arbete med Farbror Fläskkorvs Musikverkstad, samt hur hon
förhåller sig till denna grundsyn i sin yrkesroll som förskollärare. Under
intervjun dras många paralleller till den praktiska magisteruppsats23 som
hon själv skrivit, och som jag innan intervjutillfället tagit del av. Vidare
berättar Fagerberg om den mycket omfattande repertoar som verksamheten
genererat under åren, samt om sina försök att få denna utgiven i någon form.
5.1.3.

Intervju 3 – Krister Broberg

Intervjun hölls i Brobergs studiolokal, onsdagen den 30 mars 2016. Den
pågick under sammanlagt en timme och trettionio minuter, med ett kort
23

Fagerberg (2015).
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avbrott efter cirka fyrtiofyra minuter. Samtalet börjar med en kronologisk
berättelse över hur verksamheten bildades, samt de händelser som ledde
fram till detta. Situationen med musikverksamhet i förskolorna vid den tiden
sammanfattas på ett insiktsfullt sätt. Broberg beskriver hur han utvecklat
den metodik som använts i verksamheten. Han berättar också på ett levande
och humoristiskt sätt om en rad olika pedagogiska situationer som uppkommit genom åren. En stor del av intervjun kom att handla om det låtmaterial som skapats av barnorkestergrupperna. Det tas även upp aspekter
kring gränsdragningar, både musikaliskt och textmässigt gällande barnens
egna kompositioner. I samband med intervjun visar Broberg upp flertalet
videoinspelningar från verksamheten, samt ett antal häften och pärmar med
låtmaterial.
5.1.4.

Gruppsamtal

Gruppsamtalet ägde rum tisdag den 3:e maj 2016 och pågick i en timma och
tjugosju minuter utan avbrott. Samtliga tre intervjupersoner var närvarande.
De samtalsämnen som förekommer är kring pedagogiska idéer om lustfullhet, progressiv pedagogik och motivation till lärande, samt kring förutsättningarna för verksamheten som bedrivits. Deltagarna utvecklar sina
resonemang och reder ut innebörden av vissa begrepp och definitioner. Det
råder en stor samstämmighet kring den pedagogiska grundsyn som deltagarna ger uttryck för, även om de uttrycker sig på lite olika sätt. Det uppträder inte några direkta motsägelser till det som sagts i intervjuerna, men
väl en kritisk reflektion kring de pedagogiska idéer som diskuteras.

5.2.

Analys

För att bättre beskriva de pedagogiska idéer och metoder som legat till
grund för verksamheten, fokuserar analysen på de samtalsämnen som förekommit snarare än att redogöra för innehållet i varje enskild intervju. I vissa
fall har dock intervjupersonerna direktciterats för att ge läsaren en levande
inblick i sammanhanget.
Samtliga intervjuer innehåller en stor mängd bakgrundshistoria. För att göra
rapporten mer begriplig för läsaren redovisas merparten av detta i kap. 2.1.
och kommer således inte att behandlas här.
5.2.1.

Fortbildning av förskolepersonal

När Brobergs inventering av musikkunskaperna hos förskolepersonalen i
innerstan var klar, följdes den upp med en nystartad fortbildning. Broberg
använde sig av sina metodiska erfarenheter från arbetet med barnen på
sommarkollot för att lära förskolepersonalen spela instrument. Materialet i
fortbildningen bestod av ett urval välkända låtar med olika svårighetsgrad,
som deltagarna fick träna in. Broberg berättar hur han myntade begreppet
”Ålandsfärjegarantin”:
KB: Ålandsfärjegarantin gick sen ut på att om jag fick ha dom i tre
timmar så skulle dom kunna spela en låt på Ålandsfärjan mellan Gävle
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och Kaskö. Klockan två på natten när det ordinarie bandet blev
magsjuka liksom, skulle dom kunna hoppa in och köra en låt.

Den tre timmar långa fortbildningen ägde rum på kvällstid. Nästa dag kom
personalen tillbaka med sina förskolebarn och genomförde en konsert inför
dem. Varje sådan konsert beskrivs som succéartad och som en stor händelse
för såväl barnen som pedagogerna.
5.2.2.

Storsångsamlingar

För att öka effektiviteten genom att nå ut till fler förskolor startades det som
kom att kallas för storsångsamlingar. Syftet med dessa samlingar var att
berika förskolornas musikliv med en utökad repertoar av sånger, dans- och
rörelselekar. Samlingarna gjordes i serier om tre till fyra tillfällen som
kunde besökas av upp till trehundra barn från olika förskolor. Varje konsertserie föregicks av en fortbildningsträff med enbart förskolepersonalen närvarande. Stor möda lades vid utformningen av repertoaren. De intervjuade
berättar hur de inför varje termin gick igenom hundratals nya låtar för att
välja ut det bästa ur materialet. Fagerberg beskriver processen:
KF: Och sen när vi började i kanske augusti eller januari, då kom alla
och då hade vi liksom en stor packe låtar var. Och sen började vi leka
med dom där låtarna, sådär. Och så lekte vi och så var det jätteroligt att
presentera och sen så började den här avskalningen. Då var det ju inte
lika roligt, nej den duger inte, den duger inte, den duger inte, för att sen
pscht! (viftar med handen)
EP: Kill your darlings.
KF: Ja, haha, så var det varenda termin. Men det där var en otroligt
rolig process måste jag säga.

Olika aktiviteter skapades till de utvalda låtarna för att sedan bygga ihop ett
varierat konsertprogram på ca 45 minuter. Det poängteras att innehållet hela
tiden utformades för att aktivera barnen, till skillnad från att låta dem vara
passiva konsertbesökare. En viktig aspekt var att i möjligaste mån minska
det som intervjupersonerna kallar för longörer, dvs. moment där barnen
tråkas ut och tappar uppmärksamheten. Även viss rekvisita användes för att
förstärka konsertupplevelsen. Fagerberg berättar:
KF: […] då byggde Krille en maskin, som var en blöjmaskin. Det var
en slags högtalare med maskinljud i en låda, och så ovanpå lådan var
det en skivspelare med en platta som gick runt. Och bakom detta så var
det en sopgrej med ett lock som går.
EP: Som en soptunna man öppnar med foten liksom?
KF: Ja och då la han en docka på den här snurrande… och så låg det en
blöja bakom som inte syntes. Och när blöjbaken på dockan kom här, då
körde han iväg en blöja rakt ut i publiken, för då hade den då bytt blöja.
Då låg jag framför scenen med en papperskorg och fångade in den här
blöjan såhär. […] dom [barnen] höll ju på att smälla av! Gud vad roligt
det var!
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5.2.3.

Barnorkestrarna

Målgruppen för barnorkestrarna var något äldre barn, i låg- och mellanstadieåldern. Barnen kom i huvudsak från olika fritidshem i distriktet, i regel
tillsammans med en eller två personal från det aktuella fritidshemmet. I
starten av varje termin besöktes Musikverkstaden av alla barn från det
aktuella fritidshemmet. De fick bekanta sig med de olika instrumenten och
titta på videoinspelningar av tidigare barnorkestergrupper. Sedan blev det
fritidspersonalens uppgift att ta reda på vilka barn som var intresserade av
att delta. Dessa barn bildade sedan en grupp som en gång i veckan fick
komma till Musikverkstaden och spela tillsammans.
När en ny grupp började gick de första tre tillfällena ut på att varje barn
skulle få prova alla instrument. Detta gjordes för att pedagogerna skulle få
en bild av vilka eventuella fallenheter barnen hade för de olika instrumenten, och på så sätt kunna sätta ihop en fungerande orkester. De instrument
som användes var trummor, bas, gitarr, synt, congas och autoharpa24.
Wahlberg beskriver den pedagogiska potentialen hos autoharpan:
MW: Fantastiskt instrument, det var ju verkligen bra istället för gitarr.
Du vet, det här är ju innan man börjar spela gitarr, för gitarr är ju
ganska knepigt. Så man kunde locka dem att, ja men det låter ju, ah vad
snyggt det låter liksom! Så då fick de prova och det visade sig att det
var många som fastnade i autoharpan och blev autoharpans mästare!

Barnen kunde också välja att sjunga. Stråk- och blåsinstrument användes i
regel inte, med undantaget om något av barnen redan gick i kommunala
musikskolan och spelade något sådant instrument.
Under verksamhetens senare år kunde inte längre kulturförvaltningen finansiera detta. Barnorkestrarna fortsatte då drivas i privat regi och medlemsavgifterna betalades av föräldrarna. I samband med detta förlorades även
möjligheten att använda fritidshemspersonalen som en extra resurs.
5.2.4.

Fläskkorvsmetodiken

En ingående beskrivning av det som kallas ”fläskkorvsmetodiken” kan inte
göras rättvisa i text, varför detta avsnitt kommer hållas kort. Syftet med att
ta upp dem är att ge läsaren en ledtråd till att förstå hur undervisningen
företogs, snarare än att ge en full förteckning över de praktiska tillvägagångssätt som använts. En sådan förteckning skulle för att göras begriplig
kräva en annan typ av format än denna skriftliga rapport.
Metodiken är till övervägande del gehörsbaserad och utgår från verbalisering av en rad olika fantasifulla och naivt humoristiska ramsor. Några av

24

Autoharpan är ett instrument som liknar en enkel cittra med ett antal ackordknappar. Till
skillnad från en vanlig cittra där strängarna är organiserade i en grupp för varje ackord,
spelar man på autoharpan över alla strängar samtidigt, medan ackordknapparna trycks ned
och dämpar de toner som inte ingår i ackordet.
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de exempel som ofta nämns i intervjuerna följer här. För trumset och rytminstrument användes ”bom-tjafs” för tvåtakt, ”ko-rum-pa” för tretakt,
”rajtan-tajtan” för fyrtakt, samt ”fläsk-korv-i-byx-or-na” för sextakt. För att
lära ut växelbas mellan grundton och kvint användes ”umpa-dumpa”. Även
mer avancerade ramsor förekommer i intervjuerna. För utlärning av dur- och
mollackord på klaviatur användes kylskåpsmagneter med olika djur som
fästes vid synthesizern precis ovanför tangenterna, som visade vilka tangenter barnen skulle trycka ned. Dessa metodiska grepp introducerades för
barnen på ett lekfullt sätt, men användes även på vuxna inom den fortbildning som hölls med förskolepersonalen.
5.2.5.

Barnens delaktighet

Idéer om barnens delaktighet och medbestämmande genomsyrar hela verksamheten. Hur dessa idéer förverkligades i praktiken kan lättast ses i barnorkesterverksamheten, då det i dessa mindre grupper av förklarliga skäl varit
lättare att uppnå ett större medbestämmande. Men även vid storsångsamlingarna var denna aspekt närvarande. Det fanns alltid utrymme för om
barnen från någon förskola själva ville uppträda i slutet av samlingen.
Fagerberg berättar:
KF: […] så kom dom fram till oss efter, när dom hade varit där första
gången kanske, och säger: "Hej, vi kör en låt som heter ’Bä bä
fullerull’". "Okej, hur sjunger ni den?". Och så sjöng dom den, och så
tog Krille ut, tror jag det var. Vi kunde ju inte spela in på den tiden. Vi
kunde ju inte ha fler än två, max tre per spelning.
EP: Så barnen och deras förskolelärare kanske, dom kom upp och så
fick dom presentera en låt för er som inte ni nödvändigtvis var bekanta
med?
KF: Ja. Vi hade ju också kontakt med den här förskolan mellan dom här
spelningarna, så då kanske vi, ja vi spelade nog in på telefonsvararen
faktiskt!

Fagerberg berättar också att de på detta sätt upptäckte många nya låtar som
de själva fick användning för i sin egen repertoar.
I arbetet med barnorkestrarna var idéerna om delaktighet mycket tydliga.
Dessa idéer kan spåras till Brobergs erfarenheter från sommarkollot på
Finsta, där vissa av barnen så småningom hade börjat skriva egna låtar.
Broberg hade upptäckt att det skapades en enorm drivkraft hos barnen när
de fick utrymme att komponera och framföra sina egna låtar. Han beskriver
hur barnen var självgående i detta arbete:
KB: […] det var ju viktigt att först få igång låtskrivandet i ett tidigt
stadium på en termin. Så då: ”ja vi har en idé!”, det var ju ofta två
polare som gick in i låtskrivarrummet […] och då hade ju dom att göra
hela tiden, så kunde vi koncentrera oss på dom vi skulle lära spela.

Träffarna med barnorkestergrupperna inleddes alltid med ett möte där barn
och vuxna satt ner i en ring och diskuterade vad de skulle göra. Wahlberg
beskriver detta som ett demokratiskt förfaringssätt och säger att det varit en
naturlig ledstjärna för honom och Broberg i deras musikpedagogik.
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Wahlberg kopplar detta till den pedagogiska kultur som rådde på Målarens
förskola och fritidshem, där han och Broberg först träffades.
5.2.6.

Musikalisk kvalité och svårighetsgrad

Låtarna som spelades i samband med storsångsamlingarna arrangerades i
huvudsak av Broberg. Både Wahlberg och Fagerberg berättar att arrangemangen höll en mycket avancerad musikalisk nivå och att de var noggrant
utförda. Instuderingen av dessa arrangemang beskrivs av dem båda som en
tidskrävande men kul och lärorik utmaning, och båda tillskriver Broberg den
höga ambitionsnivån. Alla intervjupersonerna uttalar sig i positiva ordalag
om kvalitén i de musikaliska resultat som verksamheten genererat, även om
Fagerberg betonar att det från henne främst är menat ur ett pedagogiskt
nyttoperspektiv, snarare än ett konstnärligt.
Även arbetet med barnorkestrarna präglas av en avancerad musikalisk nivå
och då i synnerhet med tanke på barnens egna kompositioner. Här framhålls
dock att det även i de mest avancerade kompositionerna i hög grad bygger
på barnens egna idéer, som med pedagogernas hjälp blir förverkligade.
Broberg beskriver sin syn på detta:
KB: […] jag var ju också offer för den tanken då att jag måste förenkla
för barnen. Men dom har ju, när dom hittar på saker själva så sjunger
dom ju ut det, och då vill dom ju ha det så. Och om det då kommer in
ett fiss där, och en fem åttondelstakt där i deras sätt att framföra det,
och det är det naturliga för dom och dom gör det oupphörligt…
EP: Dom är konsekventa med det?
KB: Dom är konsekventa med det. Då vill dom ha det så. Och håller jag
på och stör där, så är jag inne och petar i deras... det är ju som om nån
skulle peta i nåt av mina verk till exempel, haha!

En specifik komposition som nämns flera gånger apropå detta är låten Tuffa
Råttor, som finns utgiven på Cd:n 19 bitar fläskkorv från 1993. Broberg
beskriver låten som en ”Kurt Weill-komposition”, och berättar att han fick
anstränga sig för att lyckas ta ut melodin och harmoniken till den punkt då
flickan som komponerat låten var helt nöjd med resultatet. Broberg förklarar
detta med att barnen är helt ovetandes om musikteori, att de inte har någon
aning om vad som är lätt eller svårt jämfört med en person som genomgått
musikutbildning.
Wahlberg uttrycker en försiktig kritik mot den höga musikaliska ambitionsnivån, och ifrågasätter om låtarnas komplexitet verkligen spelar någon roll
för barnens musikupplevelse. Han poängterar också att hans kunskaper vid
den tiden inte var på den musikaliska nivån att han kunde ta emot de mest
komplicerade låtarna. Samtidigt uttrycker han en stor ödmjukhet inför
Brobergs engagemang och kunskap:
MW: Krille är ju väldigt kunnig liksom. Han har ju hela jazzen och jag
är ju bara popmänniska så han har ju en annan… Och sen var ju han
mycket mera [noga] med att varje ton skulle vara från barnen, så att
säga. Men på nåt sätt så fick han ju ihop det med barnen. Jag vet inte
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om de uppskattade det mer. Jag var ju också med och gjorde Bergling
är borta, och den är mer på min nivå! (skrattar)

Broberg betonar dock vikten av att inte ställa för höga krav på barnen. Han
beskriver hur han på ett lekfullt och sympatiskt sätt får barnen att våga spela
på trummorna med pondus:
KB: … klampa hårt på dom här pedalerna liksom, som om du gick och
trampade i vattenpussar! Du ska få det att skvätta riktigt ordentligt,
skvätt på! Du är ju jättebra! Det är ju sån här positiv förstärkning hela
tiden. Och går det inte så bra så berättar man om det, att ju sämre det
går, desto mer träning får man, desto bättre blir man. Det är det som är
själva trixet, det är inte bra om det går för bra!

5.2.7.

Pedagogiska idéer

Större delen av de pedagogiska idéer som lyser igenom i intervjuerna tar
form i berättelser om en situationsbaserad, praktisk och mestadels icke
teoretiserad undervisningsform. På den direkta frågan om vilka pedagogiska
idéer som genomsyrat verksamheten ges två tydliga svar.
Det ena är förmågan att som pedagog hålla sig öppensinnad och att kunna
fatta beslut med hänsyn till situationen, i motsats till att utgå från ett statiskt
mål med inlärningen. Fagerberg kopplar denna praktiska och situationsbaserade kunskap till antikfilosofen Aristoteles fronesisbegrepp, medan
Broberg tar upp den högre musikutbildningen som en motpol:
EP: Ingen [av er] är akademiskt musikutbildad?
KB: Ingen är utbildad, haha! Vi har ingen förutfattad mening om hur
musikutbildning ska gå till, utan vi har ställts inför ett problem. Här
kommer barn som vill lära sig spela, hur gör vi? […] ”Trial and error”metoden, som kanske många skulle må bra av istället. För det finns ju
kanske det här, annars, om man är utbildad och har lärt sig en viss
metod, då slipper man ju tänka ut… då har ju nån annan gjort tankeverksamheten tidigare, och skapat ”såhär kan man göra”. Och då är
man ju kanske mer benägen att bara följa på i det spåret, utan att ifrågasätta. Men vi, som vet att vi ingenting visste, vi var ju tvungna att
ifrågasätta hela tiden […]

Den andra pedagogiska idén som kommer fram är den att, så enkelt det må
låta, skapa så stor lust som möjligt. Fagerberg ger sin syn på detta:
KF: I lusten finns ju liksom alla möjligheter. Och då är det ju naturligtvis intressant, hur skapar man den här lusten? Hur går det till? Skolan
och förskolan idag är väldigt fokuserad på kunskap, lärande. Barnen
ska lära sig och man ska titta på läroprocesser och så. Vi lever i ett
kunskapssamhälle. Men jag tänker att om man skapar lust, så lär man
sig.

Även Broberg betraktar lusten som något mycket viktigt:
KB: […] att vara flexibel och se till att lusten och skojet liksom är i
högsätet hela tiden.
EP: Ja det där vet jag att Kerstin pratade mycket om, just lusten till att
göra saker.
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KB: Ja den är ju helt grundläggande.

En viktig pusselbit i att lyckas skapa den viktiga lusten är enligt Broberg att
alltid jobba mot ett gemensamt mål, t.ex. en konsert eller en skivinspelning.
Därigenom skapas en förväntan och ett fokus hos barnen som inte går att nå
på något annat sätt.
Fagerberg påpekar att detta skapande av lust kräver enormt mycket av
pedagogen vad gäller både kunskap och kreativitet. Detta menar hon kan bli
problematiskt i det fall pedagoger inte ges möjligheter att utveckla dessa
förmågor inom förskollärarutbildningen.

5.3.

Sammanfattning

Det insamlade materialet innehåller rikligt med bakgrundshistoria, anekdoter och berättelser från verksamhetens olika delar, samt resonemang kring
pedagogiska och metodiska idéer kopplade till verksamheten och i allmänhet. Den djupare analysen av intervjuerna delas in i en rad olika samtalsämnen. Farbror Fläskkorvs Musikverkstad var till stor del sysselsatta med
fortbildningsverksamhet för förskolepersonal med syfte att lyfta den musikpedagogiska kunskapsnivån inom förskolan. För att öka effektiviteten i
denna verksamhet lanserades storsångsamlingarna, där flera olika förskolor
kunde delta samtidigt. Parallellt med detta bedrevs också barnorkesterverksamhet för de lite äldre fritidshemsbarnen i distriktet. Intervjupersonerna berättar om en pedagogisk kultur där barnens perspektiv och
delaktighet är det centrala. De bedömer sig ha haft en hög musikalisk
ambitionsnivå men poängterar samtidigt att ingen av dem är akademiskt
utbildad inom musik. De intervjuade framhåller vikten av att i situationen se
möjligheter till att skapa lustfyllda aktiviteter, men påpekar samtidigt att
detta ställer höga krav på pedagogens kreativitet och kunskap.
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6. Diskussion
I detta kapitel kopplas den insamlade empirin till tidigare pedagogisk
forskning och litteratur. Det görs också en kritisk granskning av de idéer
som studien belyser. Slutligen formuleras mina egna tankar kring undersökningen och frågor för eventuella framtida studier presenteras.

6.1.

Kopplingar till progressiv pedagogik

De attityder och åsikter som intervjupersonerna ger uttryck för kan tolkas
som att de distanserar sig från den traditionella musikpedagogiken. Intervjupersonerna anser det vara oviktigt att lära barnen noter och regler för
musiken, utan betonar istället vikten av att skapa ett lustfyllt lärande genom
att utgå från barnens egna behov och intressen. Detta förhållningssätt kan
kopplas till Deweys pedagogiska idéer25:
I believe that only through the continual and sympathetic observation of
childhood's interests can the adult enter into the child's life and see what
it is ready for, and upon what material it could work most readily and
fruitfully.26

Intervjupersonerna berättar om hur de aktivt och medvetet försökt observera
både barnens intressen för musiken och deras förutsättningar att lära sig den.
Vid storsångsamlingarna upprätthålls barnens intresse genom undvikandet
av det intervjupersonerna kallar ”longörer”. I fallet med barnorkestrarna
genomförs förvisso färdighetsprov, men det förs också en dialog för att ta
reda på barnens förmågor och intressen.
Satis N. Coleman kritiserar det tidiga 1900-talets traditionella musikpedagogik, vilken hon menar är alldeles för upptagen med att lära barn att
spela efter noter. Hon argumenterar för att den naturliga vägen till inlärning
istället går via gehöret, med betoning på rytmisering såväl verbalt som med
hjälp av dans och rörelse:
[…] playing a melody by ear presupposes that the child knows the
melody. Therefore before a child can play by ear, he must first sing.
[…] From the beginning, he must sing and play rhythmically. But to do
so, he must feel the rhythm of what he is playing, and the feeling for
rhythm must come through the body. Reasoning thus, I saw the
necessity of adopting dancing also as a part of the child’s musical
training, for rhythmical playing depends upon bodily response to
rhythm.27

25

I gruppdiskussionen visar det sig att intervjupersonerna är väl bekanta med dessa.

26

Dewey (1897) s 15.

27

Coleman (1922) s 20.
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Intervjupersonerna berättar hur de utvecklade sång- och danslekar till den
repertoar av sånger som användes i storsångsamlingarna. Även i arbetet med
barnorkestrarna märks ett tydligt fokus på gehörsinlärning, framför allt
genom verbalisering av rytmiska ramsor som senare översätts till de
motoriska rörelser som instrumentalspelet innebär. Dessa metoder får stöd
av Colemans resonemang28 och förefaller även för intervjupersonerna vara
naturliga att jobba med.
Bertil Sundin beskriver hur barnet kan uppleva undervisningen på olika sätt
beroende på hur pedagogen värdeladdar kunskapen:
Barnen blir nedslagna över sina konstnärliga prestationer om de inte
känner känslomässigt stöd och tillhörighet. […] Mycket av den
utlärning som äger rum i skolan sker med tanke på att det ska bli nyttigt
någon gång i framtiden. Barnet lär sig mycket av det under protest och i
konflikt mellan olika behov och önskningar. Annat lär det sig mera
konfliktlöst, eftersom de vuxna inte satsar någon prestige i det:
kvaliteter i röst, gestik och rörelser m.m.29

Broberg illustrerar hur han avdramatiserar trumspelet för barnen genom att
framställa det som något banalt och lekfullt, att ”klampa i vattenpussar”30.
Fortsättningsvis beskriver Broberg hur han stöttar barnen när det inte går bra
att spela, genom positiv förstärkning och att på ett lugnande sätt förklara att
det som upplevs vara svårt kan ge resultat längre fram. Detta sätt att undervisa kan tydligt härledas till Sundins resonemang om prestigelöshet.
Anna Forssell resonerar att nyttoperspektivet i undervisningen idag kan
uttryckas som ett bruksvärde av det som lärs ut:
Med dagens språkbruk skulle man kunna säga att den progressivistiska
rörelsen betonade bruksvärdet av det man lär sig. Det skall kunna
användas till någonting och den som skall kunna använda och ha glädje
av det som lärs är eleven, den enskilde individen som undervisningen
riktas till.31

Bruksvärdet i det som lärs ut har en tydlig rubrik i den av Broberg myntade
”Ålandsfärjegarantin”, den där förskolepersonalen efter genomgången fortbildning skulle ha uppnått tillräckliga färdigheter för att kunna ersätta
orkestern på Ålandsfärjan. Även om detta i allra högsta grad är formulerat
med glimten i ögat, ger det en tydlig målbild av nyttoperspektivet i fortbildningen. Också i fallet med storsångsamlingarna framhåller de intervjuade en
explicit tanke om att sångerna, dans- och rörelselekarna som lärdes ut hela
tiden syftade till att följa med förskolorna ”hem” för att fortsätta berika
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Intervjupersonerna tycks dock inte känna till Coleman när jag berättar om hennes arbete i
samband med gruppdiskussionen.
29

Sundin (1988) s 128.

30

Denna aktivitet råder väl knappast något tvivel om att de flesta barn kan relatera till?

31

Forssell (2005) s 29.
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musiklivet där. I arbetet med barnorkestrarna tar sig nyttoperspektivet
uttryck genom att det ständigt formulerades gemensamma mål i form av
konserter, ljud- och videoinspelningar, samt inte minst färdigställandet av
barnens egna kompositioner. Detta kan tolkas som att aktiviteterna syftat till
att generera kunskaper med ett bruksvärde.
Ett annat begrepp som överensstämmer med de pedagogiska idéer som
studien beskriver är den självrealiseringspedagogik som beskrivs av Even
Ruud, professor i musikpedagogik:
Selvrealiseringspedagogikken insisterer på en pedagogikk som ligger
nærmere barn og unges behov, den setter temaer som kropp, prosess,
selvrealisering o.l. opp mot hva den oppfatter som tvang, disiplinering
eller fremmedgjøring.32

Barnens självrealisering tar tydligt uttryck i den musik de själva får möjlighet att komponera, samt i de konserter och övriga produktioner som genomförs. Broberg beskriver hur barnen snabbt blir självgående i sina kompositionsprocesser. Pedagogerna kan i princip lämna några av dem ensamma i
ett rum med uppgift att skriva låtar, för att senare återvända för att ta emot
dessa ibland häpnadsväckande alster. Om denna aktivitet skulle ha presenterats som tvingande snarare än lustbetonad hade förmodligen inte samma
klingande resultat kunnat uppnås, låt vara kvalitén i barnens känslomässiga
upplevelse av processen.
Det visar sig alltså att flera kopplingar kan dras mellan den studerade
verksamheten och såväl tidiga som samtida progressiva pedagogiska idéer.
Kanske kan det även antas att den progressiva pedagogiken upplevt forskningsintensiva toppar under början av 1900-talet samt kring 1970-talet. Men
hur ser 2010-talets progressivism ut? Detta diskuteras i följande stycke.

6.2.

Kritik mot progressivismen

Ingrid Carlgren hävdar att dagens skoldebatt präglas av en polarisering
mellan traditionell (T) och progressiv (P) pedagogik. Hon beskriver också
hur denna debatt är i obalans:
[…] nu är det traditionalisterna (som kallar sig förnyare) som
dominerar debatten och bestämmer vilka frågor som ska diskuteras och
på vilka villkor. […] En konsekvens av detta är att progressivismen
idag definieras av sina motståndare. På så vis förstärks bilden av en
kunskapsfientlig, rousseauansk kravlös pedagogik – en bild som i stort
får stå oemotsagd och utgöra den fond mot vilken dagens politik vinner
legitimitet. De försök som görs att formulera en kritik mot den
nuvarande skolpolitiken avfärdas som ett angrepp på värdet av kunskap
eller som uttryck för naiv kravlöshet.33
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Ruud (1996) s 47.
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Carlgren (2011).
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Enligt Carlgren ägde en liknande debatt rum under trettiotalet, vilket
bekräftas av Dewey som, i förordet till Experience and Education från 1938,
intar en kritisk hållning mot denna polarisering:
For in spite of itself any movement that thinks and acts in terms of an
'ism becomes so involved in reaction against other 'isms that it is
unwittingly controlled by them. For it then forms its principles by
reaction against them instead of by a comprehensive, constructive
survey of actual needs, problems, and possibilities.34

Min tolkning är att Carlgren och Dewey förespråkar ett synsätt där T och P
inte står i polemik mot varandra. Istället utgör de en symbios där de hela
tiden hjälps åt att uppnå en både lustfylld och innehållsrik kunskapsöverföring. För att uttrycka det bildligt kan man jämföra denna polemik med en
fotbollsmatch där T och P spelar emot varandra, och i slutet av matchen
kommer en av dessa ismer ha segrat. Det Carlgren och Dewey tycks påpeka
är istället att T och P spelar på samma planhalva, mot en tänkt gemensam
motståndare som utgörs av okunskap och havererade pedagogiska processer.
Också Ruud beskriver P som en motpol till T:s grundtendens att betona
vikten av objektiv kunskap35. Han belyser även problematiken med ett
polariserat tänkande:
Problemet med den prosessentrerte musikkpedagogikken oppstår der
hvor den i populistisk form søker helt ut å erstatte andre former for
kulturell aktivitet, med andre ord der hvor man ikke ser verdien i tradisjonens, høykulturens eller avantgardens tilbud.36

Det som Ruud kallar populistiskt tolkar jag som den situation som uppstår
då pedagogen känner sig tvungen att helt anpassa innehållet efter barnens
önskemål. Detta tror jag dock inte är ett lika sannolikt scenario om läraren
själv inte ser P och T som konkurrerande krafter. Utmaningen är istället att
hitta en balans mellan det kreativa, processorienterade och det nyttiga,
kunskapsorienterade.
Intervjupersonerna i denna studie ger inga uttryck för kunskapsfientlighet.
Tvärtom verkar de hela tiden ha eftersträvat en hög musikalisk nivå på det
pedagogiska materialet, och i detta ständigt utmanat sig själva och de
deltagande barnen. Mitt intryck är att de resultat som verksamheten
genererat visar på ibland förbluffande stora musikaliska kunskaper hos
barnen, med tanke på deras ålder. Nyckeln till detta resultat är skapandet av
en för barnen meningsfull och lustfylld situation.
Min slutsats är att P är missförstådd och ofta kritiseras på felaktig grund.
Efter att ha studerat P både i litteratur och i praktisk tillämpning kan jag
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Dewey (1938) s 2.
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Ruud (1996) s 48.
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ibid. s 53.
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konstatera att den inte på något sätt är kunskapsfientlig. Den enda
problematik som framkommer i studien är att processorienterad pedagogik
tycks kräva en större kreativitet och kunskap av pedagogen för att ge kunskapsmässiga resultat. Studien visar också att självrealiserande pedagogik
har bättre förutsättningar i mindre barngrupper, vilket kräver fler pedagoger
och mer resurser. Möjligen kan dessa modeller alltså kritiseras i en situation
där resursmässiga besparingar inom både skolan och lärarutbildningen är
nödvändiga, men utifrån en renodlat kunskapsorienterad agenda (som i den
pedagogiska debatten förknippas med T) finns så vitt jag kan se inga nackdelar med implementerandet av progressiva pedagogiska idéer.

6.3.

Egna tankar och slutsatser

Arbetet med denna studie har varit en ögonöppnare för mig i mitt egna
pedagogiska tänkande. Jag har, som jag tidigare nämnt, mycket lite
erfarenhet av att jobba musikpedagogiskt med barn i de åldrarna som
figurerar i den studerade verksamheten. I de få situationer då jag faktiskt fått
sådana uppdrag, har jag oroats över min otillräcklighet och min mycket
ringa erfarenhet inom fältet. Men väl i undervisningssituationen har jag
alltid förvånats över hur lätt det har varit att finna sig i sammanhanget och
att göra något meningsfullt av tiden. Dock har jag alltid önskat att jag vore
bättre på att leva mig in i barnets perspektiv, vilket på sätt och vis är ett
märkligt problem då jag borde kunna relatera till minnen från min egen
barndom. Det är också i de fallen jag känner att jag lyckats bäst, som i det
fallet jag beskriver i inledningen, med pianoeleverna i Örebro. Utan någon
som helst metodisk skolning kunde jag göra dessa lektioner meningsfulla
för alla inblandade, bara genom att relatera till hur jag själv en gång lärt mig
musik. Mina egna tankar har dock alltid för mig själv framstått som
godtyckliga jämfört med de som presenterats mig genom min utbildning. En
slutsats jag kan dra utifrån arbetet med denna studie är att inte längre
nedvärdera min pedagogiska intuition i förhållande till de metodiska
kunskaper jag fått genom min lärarutbildning.

6.4.

Framtida forskning

Det är ett enormt antal barn som genom åren haft kontakt med Farbror
Fläskkorvs musikverkstad. Innan denna studie genomfördes fanns en tanke
om att inkludera dessa barns perspektiv genom att intervjua också några av
dem i vuxen ålder. Denna idé genomfördes aldrig med tanke på behovet av
avgränsningar, men den skulle likväl kunna ge uppslag till en intressant
uppföljning av denna studie.
En annan idé vore att på ett praktiskt sätt återskapa de metodiska tillvägagångssätt som använts i barnorkesterverksamheten. Inom lärarutbildningens
ramar skulle det kunna genomföras ett experiment där barn får delta i
gruppundervisning som är fokuserad på delaktighet och kreativitet.
Utgångspunkten för materialet skulle då vara barnens eget komponerande.
Eventuellt kan detta integrera modern teknik som pedagogiskt hjälpmedel.
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Bilaga 2 - Röstprovsblankett
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Bilaga 1 – veckoschema från barnorkesterverksamheten
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