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Intellektuell skolmusik 
skrämmer bort eleverna 

Vid Nordiska skolmötet i augusti 1970 höll metodiklektorn i Umeå Bengt-Olof 
Engström ett anförande där han gick skarpt till rät ta med skolmusikundervis-
ningen. Musiken, hävdade han, har hittills varit e t t av skolans mest lärarstyrda 
ämnen. Det har saknats skapande inslag, man har ägnat sig åt att reproducera vad 
andra har skapat. Musiken bör vara skolans l judämne, det bör syssla med hela 
vår ljudmiljö. Det är en helt felaktig målsättning att kräva att eleverna skall lära 
sig sjunga på gehör ef ter noter. Jämför t med teckningsundervisningen ligger mu-
siken minst tio å r efter. 

Ef ter denna gruvliga salva fanns anledning förmoda att talaren snart skulle kom-
ma med ett prakt iskt reformförslag i syfte at t göra musikundervisningen mer tids-
enlig, ta fasta på det enorma musikintresset som finns bland våra popfrälsta ton-
åringar och kanalisera det i u tveckl ingsfrämjande syfte. Förslaget ligger nu f ram-
me i form av en lärobok. Vi gör musik (Ehrlingförlagen) som ingår i en läromedels-
sats. Föru tom elevens bok skall denna omfatta bl. a. lärarhandledning och l jud-
band. Boken, som vänder sig till grundskolans mellanstadium, är författad av Eng-
ström i samarbete med den finlandssvenske musikpedagogen Egil Cederlöf. 

Förfa t tarna tycks dock ha glömt bort a t t de elever de vänder sig till är mellan 10 
och 12 år gamla. Inte ens de mest begåvade av dem torde känna någon störe lust 
att läsa de sex kapitel om musik som avslutar boken och i sin knastrande torra 
uppläggning är en inkarnation, av allt vad musikpedagogisk arvsynd heter. 

Musikämnets intellektualisering hotar ta loven av musikglädjen. Det är alltså 
dubbel nödvändigt att st imulera den spontana musikupplevelsen redan under de 
tidiga tonåren. Bät t re Beatles och Armstrong än lexigrafiska notiser i kort-kort 
form. 
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