Inga pengar och ingen plats….
Jag arbetar som musiklärare på en låg- och mellanstadieskola i Skövde. På min skola har musikundervisningen goda förutsättningar, men jag möter många musiklärare som får undervisa
utan musiksal och med en minimal musikbudget. I en del fall begränsas då musikundervisningen till allsång och musiklekar och i princip allt instrumentspelande läggs åt sidan. Jag
tycker självklart att man som musiklärare ska kämpa för att eleverna ska få den musikundervisning de har rätt till - med allt vad kursplanen kräver - men jag tror samtidigt att det finns
mycket man kan göra med både liten plats och lite pengar. Här kommer några tips:
Ukulele

Detta trevliga och billiga instrument går att använda till ensemblespel från förskoleklass och uppåt! Om du köper in ett större antal
ukuleles bör du kunna få dem för ca 250 kr st. Jag har 15 st i en
plastlåda och brukar stämma dem en gång i veckan. Idealet är naturligtvis att varje elev har varsin ukulele, men det går även bra att
vara två om en ukulele och turas om.
Ukulele uppmärksammades också i en rolig sketch med Per Andersson i årets melodifestival:
http://www.youtube.com/watch?v=L199AoU3Eck

Roll-Up piano

Hur får man tag i billiga keyboards som inte tar någon plats och
som lätt går att flytta med sig till olika klassrum? För min del blev
svaret Roll-Up pianos som jag hittade här:
http://www.best2music.se/shop/pure-tone-roll-up-3669p.html
Dessa kostar 582 kr st och tar minimal plats.
Självkart är både ljudet och anslaget ganska plastigt, men det duger utmärkt till att spela enklare komp och melodier

Pappers-rods

På alla skolor finns gamla claves och diverse andra rytmikinstrument som förvisso är ganska kul, men tinnitusrisken är överhängade och som musiklärare orkar man inga långa stunder i den ljudmiljön. Jag ville gärna jobba med puls, tempo, takt och rytm utan
att få hörselskador och tillverkade därför egna pappers-rods. Jag
tog överblivna papper från kopieringsrummet, rullade ihop dem
och drog om tejp på tre ställen. Billigare trumstockar går nog inte
att få tag på och ljudnivån är behaglig trots att de verkligen fyller
sin funktion. En kul grej är t.ex att låta elever spela rytmen till Michael Jacksons ”They don’t care about us”.

Musikrum Rickard är ett utmärkt forum där man alltid får goda tips! För mig är Världsmusikkartan en favorit samt alla förslag på musikprogram och musikappar.
Sara Erlandsson

