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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om att försöka skapa sig en djupare förståelse för den pentatoniska 

skalans betydelse i waldorfskolans yngre klasser. Utgångspunkt för denna undersökning har varit en 

kvalitativ forskningsintervju där fyra waldorflärare har berättat om sina tankar och erfarenheter kring 

arbetet med pentatoniken. Genom ett empiriskt material har jag försökt klarlägga följande 

frågeställning: Hur man använder sig av den pentatoniska skalan i waldorfskolan, vad pentatonikens 

historiska bakgrund har för betydelse för undervisningen och hur medvetet detta görs. 

Resultatet av intervjuerna visar att samtliga pedagoger använder sig regelbundet av pentatoniska 

sånger och den pentatoniska flöjten i waldorfskolan. Redan i första klass är pentatoniska melodier 

dominerande. Om man läser i waldorfskolans kursplan om ämnet musik står det att fr.o.m. åk 1 spelar 

man flöjt och sjunger sånger ur våra egna folkliga skatter och övriga världens folkmusik. Detta ingår 

som en viktig del i den vanliga undervisningen. I undersökningen visar det sig att samtliga lärare är väl 

insatta och inspirerade av den pentatoniska skalans historiska bakgrund i sin undervisning. Det 

framkommer också att detta har en indirekt betydelse för undervisningens upplägg och innehåll. Man 

finner spår av detta i lärarnas berättelser, tankar och funderingar kring pentatoniken, hur de förhåller 

sig till skalan och hur de använder sig av den rent didaktiskt. Utifrån de tolkningar som gjorts från 

intervjuerna förefaller det som att arbetet med pentatoniken i de lägre klasserna på waldorfskolor 

utförs på ett medvetet sätt. 
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1 Inledning 

Denna uppsats handlar om att skapa en djupare förståelse för den pentatoniska skalans betydelse för 

musikundervisningen på waldorfskolan och sätta in den i ett musikhistoriskt sammanhang. På 

waldorfskolor genomsyras musikundervisningen i de lägre klasserna av pentatoniska sånger och 

instrument. I min undersökning går jag närmare in på vad detta har för betydelse för undervisningen 

samt hur medvetet detta görs. 

1.1 Tankar och funderingar kring den 

pentatoniska skalan 

När vi under andra året av min lärarutbildning hade ämnet musik lärde vi oss att spela flöjt och sjunga 

sånger i den pentatoniska tonskalan. Det var första gången som jag på ett medvetet plan kom i kontakt 

med den här typen av musik. Intresset för musik har varit en viktig del av mitt liv och jag har lärt mig 

att spela och sjunga på olika instrument genom att lyssna och härma. Detta har varit en naturlig ingång 

till pentatoniken. Under musikkursen lärde vi oss att spela på Choroi - pentatonflöjten - en klassisk 

flöjt man använder i de lägre klasserna på waldorfskolan. Vi fick även prova att spela på vackra 

pentatoniska lyror med 7 strängar. 

Som liten minns jag att min mamma och mormor sjöng vackra indiansånger och melodier för mig. 

Idag vet jag att dessa melodier var pentatoniska och härstammade från olika indianfolk i Amerika. 

Genom muntlig tradition hade sångerna förts vidare till nya generationer. Jag har alltid fascinerats av 

folkmusik, dess influenser och de musikaliska möten som har uppstått genom historien samt hur dessa 

möten har påverkat musiken i hela världen. Från min egen skolgång, som var i en kommunal skola, 

har jag inget minne av att man sjöng eller spelade pentatonisk musik. Vi sjöng mycket på 

musiklektionerna och sångböcker jag minns att vi använde var bl.a. Nu ska vi sjunga som gavs ut på 

initiativ av Alice Tegnér samt de berömda Vispop-böckerna av Ingmar Hahne. Jag minns också att vi 

fick prova på att spela olika instrument men inte med regelbundenhet och inte heller med syftet att 

skapa något tillsammans i klassen, vilket jag tycker mig se att man gör i musikundervisning i 

waldorfskolor. 

I musikkursen använde vi ett sånghäfte - Soltrumman - av Per Ahlbom. Det innehåller ett antal vackra 

melodier med fina texter till sånger som är lätta att ta till sig både instrumentalt och textmässigt. 

Många sånger i häftet var inspirerade av pentatoniska melodier från Amerika, Asien, Afrika och 

Europa. Vi hade också intressanta föreläsningar med en waldorflärare som hade undervisat i musik 

och arbetat med den pentatoniska tonskalan i många år. Läraren delade med sig av sina erfarenheter på 

olika sätt och framhävde hur bra den pentatoniska musiken fungerade i det pedagogiska arbetet med de 

yngre barnen. Som blivande waldorflärare vill jag ta reda på hur pentatoniken används i 

undervisningen och vilken betydelse detta har för barnen. 
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1.2 Problemformulering 

I Sverige har alla barn rätt till musikundervisning i skolan och som blivande lärare anser jag att denna 

rättighet ska förmedlas med inlevelse, kreativitet och lekfullhet. Enligt kursplanen är syftet med 

musikämnet att ge ett historiskt perspektiv på musik, låta eleverna uppleva och förstå att musik är ett 

socialt och allmänkulturellt redskap. Med musik förenar man och engagerar tanken och känslan hos 

individen på ett direkt och omedelbart sätt. Musik utgör ett viktigt redskap för rekreation och lärande. 

(Lpo 94). Under min lärarutbildning har jag mött ett för mig annorlunda sätt att undervisa barn i 

musik, därför vill jag fördjupa mig i ämnet och ta reda på varför pentatoniken spelar en sådan viktig 

roll i undervisningen på waldorfskolor. Arbetet med den pentatoniska skalan är ett av de moment som 

jag har reflekterat över under utbildningens gång och skulle vilja lära mig mer om och lyfta fram vad 

lärare har att säga i arbetet med pentatoniken på waldorfskolan. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån pentatonikens historiska bakgrund ta reda på hur man använder den 

pentatoniska skalan i waldorfskolan och vad detta har för betydelse för undervisningen. Dessutom ta 

reda på hur medvetet detta görs. 

1.3.1 Frågeställning 

I min undersökning utgår jag från följande frågor: 

 

 Hur använder man sig av den pentatoniska skalan i waldorfskolan? 

 Vad har pentatoniken med sin historiska bakgrund för betydelse för undervisningen? 

 På waldorfskolor genomsyras musikundervisningen i de lägre klasserna utifrån den 

pentatoniska skalan, men hur medvetet görs detta? 

2 Vad är pentatonik? 

Litteraturgenomgången har delats upp i flera avsnitt för att på ett tydligt sätt kunna klargöra vad 

pentatoniken är utifrån en musikteoretisk och historisk bakgrund. De huvudsakliga böckerna för den 

historiska bakgrunden jag använt är: Tobias Norlinds bok (1922) Allmän Musikhistoria: Från äldre 

tider till nuvarande tid som allmänt beskriver användandet av den pentatoniska skalan i världen, 

Krister Malms bok (1981) Fyra musikkulturer; Tradition och förändring i Tanzania, Tunisien, Sverige 

och Trinidad där finns intressanta beskrivningar av sången och instrumenten man använder i dessa 

kulturer som varit relevanta som inspirationskälla för min undersökning. I Cecilia Lindqvists bok 

(2006) Qin berättas det att man sedan urminnes tider har använt den pentatoniska skalan i Kina och att 

qininstrumentets grundstämning utgår från den pentatoniska skalan. Stanley Sadie och Alison Latham 

beskriver också i sin bok (1987) Musikguide olika pentatoniska toner i världen, vilket också görs i 

Bonniers Musiklexikon (2006) och Nationalencyklopedin. Jeremy Day-O`Connell ger i sin bok (2007) 

Pentatonicism from the Eighteenth Century to Debussy en utförlig historisk beskrivning av hur bl.a. 

västerländska kompositörer har inspirerats av pentatonisk musik de senaste 300 åren. 
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Jag ger också en kort beskrivning av vad läroplanen säger om musikämnet. De huvudsakliga böckerna 

som tar upp musikpedagoger som har använt sig av pentatoniken i undervisningen är Lois Choksy, 

Robert Abramson, Avon Gillespie & David Woods bok (1986) Teaching Music In The Twentieth 

Century. Deras bok beskriver olika metoder som har använts för musikundervisningen i flera delar av 

världen och där pentatoniken gör sig gällande. En annan som behandlar detta tema är Elliot Antokoletz 

med boken (1984) The Mucic of Belá Bartók; A Study of Tonality and Progression in Twentieth-

Century Music där Bartóks musikkreation presenteras från grunden. Sara Arvidssons bok (1998) 

Zoltán Kodály - en mosaik är en dokumentation om Kodálys skapande inom och utanför musikens 

värld. I musikvetenskapsavsnittet presenteras Jon-Roar Bjørkvolds bok (2005) Den musiska 

människan och Bengt Olof Engström i Gunnel Fagius bok (2007) Barn och sång – om rösten, 

sångerna och vägen dit. Dessa kommer att användas som underlag för diskussionen. Christhild Ritters 

bok Waldorfpedagogik och Alice Nobels bok (1999) Filosofens knapp; om konst och kunskap och 

waldorfpedagogikens okända bakgrund, tas upp som referenser för att beskriva waldorfpedagogiken 

och Rudolf Steiner tankar kring pedagogiken. I boken (1986) Tonupplevelsen i människan tar Rudolf 

Steiner upp tankar om musiken som är viktiga att nämna för undersökningens syfte. Boken Musikens 

skapande kraft (2003) av Wolfgang Wünsch visar på hur musikpedagogiken inom waldorfrörelsen 

följer barnets utveckling under hela den tolvåriga kursplanen. Detta har varit en intressant bok för att 

få en inblick i hur man rent praktiskt undervisar i musik på waldorfskolor. 

2.1 Bakgrund 

Innehållet i underrubrikerna är för att hjälpa läsaren att få en historisk bakgrund och förståelse för vad 

pentatonik är och hur musikpedagogerna, Carl Orff, Béla Bartók och Zoltán Kodály har använt sig av 

pentatoniken i musikpedagogiskt syfte. Jon-Roar BjØrkvold presenteras samt läroplansmålen i ämnet 

musik för den kommunala skolan respektive waldorfskolan. Det är relevant att nämna Rudolf Steiners 

tankar kring musiken eftersom waldorfpedagogiken utgår från Steiners idéer samt Wolfgang Wünsch 

som har inspirerats av Steiners tankar och skrivit en bok om musikundervisningen i Waldorfskolan. 

2.1.1 Pentatoniska skalans ursprung 

Begreppet pentatonik härstammar från grekiskans pente, fem och tonos, ton, som betyder att det finns 

en femtonighet i skalan. Melodierna och skalorna har endast fem toner inom oktaven. När man spelar 

på pianots svarta tangenter har vi det viktigaste pentatoniska systemet, den halvtonsfria oktaven. Här 

kan varje ton uppträda som grundton. Denna skala anses vara den äldsta existerande och återfinns i de 

flesta högkulturer i Afrika, Asien, (grundläggande för den kinesiska musiken) Amerika och Europa 

(hos kelterna). I konstmusiken har den pentatoniska skalan använts som exotisk färgning exempelvis 

inom impressionismen och i jazzmusik. (Bonniers musiklexikon, 2003) Skalans exotiska klang och 

fritonala karaktär, dvs. en musikalisk sats som inte i det harmoniska och det melodiska avseendet 

bygger på dur -och mollharmonikens principer (ibid.) har även utnyttjats inom musikalisk nationalism 

(Nationalencyklopedin, 2010). 

2.1.2 Pentatoniska toner i världen 

Många kulturer använder den pentatoniska femtoniga skalan. Pentatoniska skalor används t.ex. i stor 

utsträckning i Kina, delar av Afrika och Sydostasien och i många europeiska folkvisor (Sadie & 

Latham, 1987). Hos naturfolken är musiken en viktig del för den sociala mittpunkten. Melodier 

framförs ofta inom ett mindre tonomfång där kvinten och tersen är de dominerande intervallerna. Hos 
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utvecklade melodier är 5-tonskalan den vanligaste där tre typer brukar förekomma: d-f-g-a-c; c-d-f-g-

a; f-g-a-c-d. 

Bland Nordamerikas indianer rymmer musiken flera oktaver som rör sig i riktning uppifrån och neråt 

med tonen längst ner som tyngdpunkt. Fem-tonskalan är urgammal, de enkla sångerna består av texter 

som för det mesta tolkar en känsla. I den muntliga tonkonsten hos naturfolken är musikinstrumenten 

väl representerade, speciellt i Afrika som har utvecklat flera instrument med pentatoniska inslag 

(Norlind, 1922). Hos de australiensiska och amerikanska folken har flöjtinstrumenten varit centrala för 

musicerandet. Inom Mexikos och Perus kulturkonst har olika flöjter som panflöjt, enkelflöjt och 

dubbelflöjt utvecklats på ett rikt sätt. Det andliga livet har varit en viktig aspekt i tonkonsten för 

naturfolkens musik (ibid.) Den pentatoniska musiken i Ecuador präglas av quechuakulturens 

instrument som panflöjter och andra typer av flöjter samt europeiska instrument som harpa och gitarr. 

Musiken i Kambodja är även den präglad av pentatonik med gongensembler och särskilda former av 

flerstämmighet. I Phnom Penh fanns till 1970-talet ett rikt musikliv, knutet till hovet. Många byar i 

Kambodja har tre typer av orkestrar, den tidigare bymusiken och hovmusiken: Phleng khmer som 

anses vara den mest traditionella orkestern och som spelar bl.a. bröllopsmusik på fiddla, luta, oboe och 

trumma, Pin peat, med xylofoner, flöjt, oboer samt trumma, cymbaler och gongspel som användes vid 

klosterhögtider, skuggteater samt i den kungliga baletten och Mohori, med metallofon, xylofoner samt 

olika stränginstrument och trumma som används till underhållningsmusik. 

Det existerar en ordnande ursprunglig kraft,  

naturens föregångare: 

oföränderlig, okroppslig, 

sitt eget upphov, sig evigt lik, 

ledande efter vissa regler utvecklingen, 

grundprincipen för livet; 

onämnbar, kallas den av människor för vägen 

(Lao zi i Norlind, 1922, s. 21) 

 

Om vi tittar på Kina så har musiken anor från 4000-5000 år tillbaka: 

På 1950-talet fann man i Anyang ett stenspel (klockspel av bumerangformade stenar med mjuk 

klang), daterat till 1500–2000 f.Kr. I Hubei hittades 1978 ett bronsklockspel från 400-talet f.Kr. Det 

omfattade 64 klockor med en vikt av 2 ½ ton och var kromatiskt, vilket vederlade den gamla 

uppfattningen att den kinesiska musiken uteslutande byggde på pentatonik. 

(Nationalencyklopedin, 2010). 

Den kinesiska musiken vilar på två grundprinciper: ”en andlig, immateriell och en substantiell”, enligt 

Norlind (1922, s.21). Det immateriella utgör en enhet och det substantiella utgör en mångfald. Enheten 

finns ovan människan, mångfalden nedan, enheten är himmelen, mångfalden jorden. Den äldsta 

kinesiska musikteorin bestod endast av fem toner: c (kung), d (schang), e (chiao), g (tchi), a (yü) vilka 

representerade de fem himmelska principerna: elementen (eld, metall, jord, träd, vatten), färgerna (vitt, 

rött, gult, violett, svart), de fem planeterna (Mars, Saturnus, Jupiter, Mercurius, Venus), väderstrecken 

(söder, väster, centrum, öster, norr). Dessa fem noter var även symboler för Kinas statssystem där 

Kung representerade kejsaren, schang ministern, chiao folket (landet), tchi statens ekonomi och yü 

stod för det materiella. Man kan även hitta andra namn för de forna tonerna i det kinesiska 

pentatoniska systemet, dessa fem toner är: jue, zhi, gong, shang och yu. Enligt den kinesiska 

tankevärlden om de fem elementen är tonerna inom den kinesiska musiken kopplade till en oräknelig 

skara kosmologiska begrepp, på samma sätt som till människans inre funktioner (Jensalmroth, 2009). 
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Det kinesiska instrumentet qin, brädcittran, har haft stor betydelse i den bildade klassens liv. Under 

mer än tvåtusen år var qin den bildade överklassen främsta instrument. Många av de mest hängivna 

spelarna var lärda män som munkar och filosofer. Instrumentet var för dem ett medel för 

självförverkligande. Att spela qin var ett sätt att befria sig från världen, ett slags meditativt tillstånd för 

att hitta en väg till visdom. De 7 strängarna på en qin är pentatoniska och heter C, D, F, G, A, c, d. 

Många av de grundläggande reglerna för människors uppförande och liv, så som de formulerats inom 

de konfucianska och daoistiska traditionerna, genomsyrar den ideologi som omger qinspelet. Och 

varje enskild musikstycke är laddat med associationer till naturen – orkidén, det blommande 

aprikosträdet, de höga bergen och bäckarnas flödande vatten, tranan och vildgässens plog mot 

kvällshimlen – motiv som under Kinas långa historia också återkommer i otaliga dikter och 

målningar. (Lindqvist, 2006, s. 9) 

Gemensamt för högkulturer som Kina och Japan är att musiken uppfattades som laddad med magiska 

och mytiska innebörder där den hade bestämda funktioner som integrerad del i religiösa och sekulära 

sammanhang. Den var oftast ceremoniell och praktiserades av professionella musiker (Kjellberg, 

2007) I traditionell kinesisk poesi och kinesiskt måleri återkommer ofta samma motiv som inom 

qinmusiken, detta gör det lättare för ens inre syn att konkretisera de olika tonerna och anslagen. Den 

japanska musiken är en vidareutveckling av den kinesiska. I viss mån håller man fast vid pentatoniken 

men med förändring till moll. De japanska instrumenten har i allmänhet utvecklats ur de kinesiska och 

båda länderna utgår från samma grundprinciper. Av kinesernas qin instrument har japanernas 7-

strängade koton instrument uppstått. Shintomusiken som är religiös musik i Japan förknippad med 

shintoism, en japansk inhemsk religion som betyder guds väg, använder sig av flera instrument som 

befinner sig i den pentatoniska skalan som exempelvis wagon instrumentet (Malm, 2002). 

Afrikansk musik består av en mängd kulturella uttryck, och flera länder har den pentatoniska skalan i 

sin musik. De afrikanska musikkulturerna förfogar över många olika tonförråd. Svävande intervall är 

vanliga t.ex. i vokalmusiken. Vid Tanzanias kust, omkring tiden för Kristi födelse, utvecklades ett 

omfattande handelssystem beroende av indiska oceanens monsunvindar. Förutom Tanzanias kustland 

omfattade detta handelssystem även Kina, Indien, arabländerna och Indonesien. Här möttes musik från 

flera delar av världen som var uppbyggd av en skala på fem toner (Malm, K. 1981). Många folk 

vandrade söderut genom Nildalen och tog med trumman och kanske också stränginstrument som 

liknande harpa och lyra. En särskild musikform som finns här är att spela på flöjter med en enda ton. I 

en ensemble ingår 10-14 flöjter som har ett sammanlagt omfång på drygt två oktaver. De är stämda i 

en skala med fem toner. I södra Tanzania sjunger två försångare till dans i parallella kvarter och 

kvinter. Musiken hos gogofolket, eller wagogo är flexibel med rikt varierade ”klangligarytmiska 

mönster” (ibid. s. 39) och melodier som bygger på fem toner (ibid.) 

Européerna kom i kontakt med den pentatoniska skalan i Kina på 1700-talet via Matteo Ricci som var 

en av pionjärerna under missionstiden i detta land. Hans rapportering om den kinesiska pentatoniska 

musiken var en mycket orättvis och ogynnsam beskrivning som kom att påverka musikens utspridning 

i väst på ett negativt sätt. Det skulle dröja hundra år innan en europé skulle visa intresse för den 

pentatoniska musiken på ett mer medvetet och konstnärligt plan (Day-O’Connell, 2007). Många 

musiker och kompositörer under den här tiden i Europa skulle mer och mer komma att bli inspirerade 

av kinesisk musik, vilket skulle visa sig i deras kompositioner. Carl Engel och Herman von Helmholtz 

som var två empiriska författare från den tiden, hade börjat intressera sig för den pentatoniska musiken 

i Asien så som Burma, Java och i Afrika, Etiopien (ibid.) Man upptäckte också vilka likheter de 

kinesiska tonerna hade med den skotska (keltiska) folkmusiken i relation till skalor och intervaller. 

Många kompositörer insåg den musikaliska variationen med skalan när den kombinerades med den 

mer traditionella västerländska musiken som under denna tid var dur -och mollskalan (Day-O’Connell, 
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2007). Claude Debussy (1862-1918) var fransk tonsättare som umgicks med sin tids diktare och 

impressionistiska målare. På världsutställningen i Paris 1889 kom han att ta starkt intryck av 

orientalisk musik och javanesisk gamelanmusik och började använda pentatoniska skalor i sina 

kompositioner. Debussy ville med sin musik nå det rena ljudet, sinnena (Kjellberg, 2007). I ett brev till 

vännen Eugène Vasnier 4 juni 1885 skrev han följande rader om sin musik: 

En annan sak, som är ännu viktigare, är att jag inte tror att jag någonsin kommer att anpassa min 

musik efter en fastlagd form… Jag kommer alltid att föredra att arbeta med ting där följder av 

händelser i viss mån får stå tillbaka för en grundlig och utförlig återspegling av mänskliga känslor. 

Jag tror att musiken på så vis blir mer personlig, mer sann mot livet; att man kan utforska och förfina 

sina egna uttrycksmedel (Debussy i Bonniers musiklexikon, 2003, s 112). 

Kompositörer som Bartók och Kodály skulle komma att ta intryck av Debussys musikaliska material 

som verkade frigörande för många kompositörer. De fann i Debussys harmonik och formgivning av 

musiken en teknik som skulle hjälpa dem att bearbeta melodityper som fanns i det egna landets 

folkmusik (Kjellberg, 2007). Folkmusiken i Europa från både öst och väst har starka inslag av 

pentatonik, i synnerhet den keltiska och den östeuropeiska folkmusiken med den ungerska 

folkmusiken (Day-O’Connell, 2007). Under förra sekelskiftet i Östeuropa uppstod ett starkt intresse 

för olika lokala traditioner och för folkliga melodier, som även skulle komma att användas i 

pedagogiskt syfte (ibid.) 

2.2 Vad säger läroplanen om musikämnet 

I detta avsnitt ska jag ge en kortare sammanfattning av vad Läroplanen för grundskolan, Lpo 94 

(Skolverket, 2010) och waldorfskolans målbeskrivning säger om ämnet musik. 

2.2.1 LPO 94 

I kursplanen för grundskolan står följande om ämnet musik: ”Musiken har betydelse för 

personlighetsutveckling och lärande. Beröringspunkterna mellan musik och andra ämnen kan ge 

eleven möjlighet att välja sin egen personliga väg till musikkunskap. Musikämnet kan tjäna som 

konkret utgångspunkt och stöd för lärande i andra ämnen och för uppnående av skolans övergripande 

mål” (ibid.) För ämnets syfte och roll i utbildningen står det: ”Utbildningen i musikämnet syftar till att 

ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik 

bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt, kognitivt och emotionellt” (ibid.) 

2.2.2 En väg till frihet, målbeskrivning och läroplan för waldorfskolan 

I början av läroplanen för waldorfskolan, En väg till frihet, (2007, s. 8) står det att waldorfpedagogiken 

vill utveckla hela människan. Undervisningen ska ge näring åt hela personligheten genom att integrera 

praktiskt arbete med det teoretiska och konstnärliga: ”det musikaliska elementet ska hjälpa barnen till 

en harmonisk utveckling av vilje-, känslo- och tankeliv. […] Musiken ska väcka glädje och 

upptäckariver, lust till eget skapande samt öva lyssnande och verka harmoniserande för hela 

människan” (En väg till frihet, 2007, s. 38). Musikämnets uppbyggnad och karaktär beskrivs på 

följande sätt: ”Redan i första klass träder eleverna in i en stor musikalisk gemenskap med hela skolan, 

som en gemensam årstidsbunden repertoar. Varje morgon övas fr.o.m. årkurs 1 i sång och flöjtspel 

årstidernas sånger dels ur våra folkliga skatter, dels från andra länders folkmusik” (ibid.) 
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2.3 Musikpedagoger 

Musikpedagog är benämningen på de som undervisar i musik och använder olika teorier och metoder 

för detta (Bonniers musiklexikon, 2006). Under 1800 -och 1900-talen har musikpedagogik blivit ett 

mångfacetterat område med flera skolor bestående av professionella musiker (ibid.). Decennierna runt 

de två stora världskrigen i Europa var livsviktiga ur pedagogisk synpunkt. Runtom i världen 

utvecklades nya sätt att förmedla kunskap till barnen, så även för undervisningen i musik (Barkefors, 

2006). Musikpedagogerna Carl Orff, Béla Bartók och Zoltán Kodály utvecklade under 1900-talets 

första hälft olika metoder för att undervisa i musik (Choksy, Abramson, Gillespie & Woods, 1986). 

Mitt val av dessa tre pedagoger grundar sig på att alla har inspirerats och använt sig av den 

pentatoniska musiken i sin undervisning. 

2.3.1 Carl Orff (1895-1982) 

Carl Orff var tysk tonsättare och musikpedagog och bl.a. är känd genom de ”profana sångerna” 

Carmina Burana (till medeltida vagantdikter), som följdes av Catulli Carmina (till dikter av Catullus) 

och Trionfo de Afrodite (till texter av Catullus, Euripides och Sapho). Det är en mycket rytmisk och 

vital musik som har framförts av flera körer (Bonniers musiklexikon, 2003). Tillsammans med 

Gunhild Keetman han gav ut flera volymer med musik för barn, Musik für kinder. Ett av de större 

musikpedagogiska verken för barn och ungdomar heter ”Orff-Schulwerk”. Detta verk baseras på sång, 

spel på flöjter, slaginstrument, rytmik-, recitation- och improvisationsövningar m.m. Han arbetade som 

lärare vid Günther-Schule, ett rytmikinstitut grundat av Dorothee Günther som var dansare och 

gymnast. ”Orff introducerade för världen en dynamisk process som kunde antända en eld av kreativitet 

och fantasi hos barnen genom att bjuda in dem till musikens värld” (Choksy et al. 1986, s. 92). 

 

Grunden för Orffs musikpedagogiska arbete kan sättas i förbindelse till kärleken till dansen. Hans 

framtidssyn för skapande gjorde att han inspirerades av folktraditioner där han vågade experimentera 

med musiken och dansarna. Dansarna fick själva uppe på scen spela på de olika instrumenten; 

trummor, cymbaler, tamburiner, klaverinstrument, inspirerade av musik från b.la Indonesien. Här blev 

musiken inte enbart ett tillägg till rörelserna, den blev också ett verktyg och en medverkande kraft för 

dansarna.  Musiken som Orff komponerade under den här tiden var för professionella dansare. Hans 

engagemang i musikpedagogiskt syfte började år 1924 med väninnan Dorothee Günther när han skrev 

musik för dansare och gymnaster på hennes rytmikinstitut (Choksy et al. 1986). För Orff och Günther 

var det viktigt i det pedagogiska arbetet att från början låta eleverna fysiskt pröva på slag, tempo, 

avstånd och rytm i musiken och dansen för att själva göra, istället för lära sig genom att någon annan 

gör. År 1926 började Gunhild Keeper som student på skolan och Orff såg genast den begåvning för 

musiken och dansen som den unga kvinnan hade. Keeper blev snart hans trogna medarbetare och det 

var hon som komponerade de första styckena för xylofoninstrumentet, det som idag är känt som Orff-

metoden som är inspirerad av den afrikanska xylofonen och indonesiska instrument (ibid). 

 

En av volymerna i Orff-Schulwerk av Daniel Halldén, (1957) Musik för barn Vol.1: Pentatonik är 

skriven enbart i den pentatoniska skalan. Carl Orffs pedagogiska arbete grundar sig på att uppmuntra 

barnen att uppleva musiken på en nivå som de själva kan förstå. Han menar att barnen lär sig i sin 

naturliga miljö, dvs. genom leken. Genom improvisation uppmuntras barnen till att vilja upptäcka 

möjligheterna med musiken, den frigör och saknar regler (Choksy et al. 1986). Orff har inspirerats av 

folkmusik från flera länder i världen som för det mesta använder sig av den pentatoniska skalan. 

Skalan c, d, e, g, a är den vanligaste när man arbetar med Orff-metoden i de lägre klasserna just för att 
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många av de instrument man använder ligger i den här skalan. De metoder som Orff använder för att 

lära barn musik handlar om att utveckla hela människan. Detta kallar författarna Choksy et al. (1986) i 

sin bok Teaching Music in the twentieth century, för Orff processen. Ordet process är avgörande i 

Orff-Schulwerk och nyckeln till denna process är erfarenhet och utforskande. Musikens beståndsdelar 

(element) utforskas först i sin enklaste, råaste form. Successivt genom erfarenhet raffineras och förhöjs 

dessa till en mer komplex nivå av utforskande och erfarenhet. Orff delar in dessa i flera steg: 

 

utforskande av rummet genom rörelser 

utforskande av ljud genom rösten och instrument 

utforskande av form genom improvisation 

 

I varje steg av processen rör sig eleverna: 

 

från härmande till kreativitet 

från beståndsdel till helhet 

från enkelhet till komplexitet 

från individ till ensemble (min översättning Choksy et al.1986, s. 103). 

Dessa punkter är grundläggande mål i Carl Orffs musikpedagogiska arbete för att levandegöra 

musiken i undervisningen med barnen (ibid.) 

2.3.2 Béla Bartók (1881-1945) 

Béla Bartók var ungersk tonsättare och musikforskare. När han började studera Debussys musik blev 

han överraskad över de ”pentatoniska uttryck”(min översättning i Antokoletz, 1984 s. 3) musiken hade 

och som påminde om ungersk folkmusik. Detta kom att få stor betydelse för hans utveckling som 

kompositör. Franska impressionister och ungerska kompositörers (Kodály och Bartók) intresse för 

pentatoniken ledde till en fullständig frigörelse från det rådande dur- och moll systemets envälde 

(Kjellgren, 2007). I sin självbiografiska bok säger Bartók enligt Bonniers musiklexikon (2003, s. 43) 

”… Ty den värdefullare delen av melodiskatten går i de gamla kyrkotonarterna och i ännu primitivare, 

i synnerhet pentatoniska tonarter” Tillsammans med Kodály började Bartók år 1906 att registrera 

folkmusik från Ungern, Rumänien och Balkan samt musik från Nordafrika och Mindre Asien. Hans 

forskningsobjekt och kreativa inspiration blev utgångspunkt för en framgångsrik musikpedagogik som 

Zoltán Kodály kom att utveckla och som används än idag i stora delar av världen (Kjellgren, 2007). 

2.3.3 Zoltán Kodály (1882-1967) 

Zoltán Kodály var ungersk tonsättare, musikkritiker och musikpedagog. Som tonsättare var han starkt 

inspirerad av den ungerska landsbygdens traditionella musik. Ensam och tillsammans med Bartók gav 

han ut folkvisesamlingar. Kodály strävade efter att ungerska folket skulle kunna skriva och läsa musik 

med hjälp av de enklaste instrumenten och sångerna (Arvidsson, 1998) Medlet för att uppnå detta 

kallade Kodály för undervisning i solfège, dvs. att: ” … lära sig grunden i musikalisk bildning, att 

utveckla den musikaliska förmågan, att utveckla musikminne, rytm, melodiskt och harmonisk gehör, 

att utveckla formkänslan, att lära ut musikens elementa, att utveckla inre gehör, improvisation, att 

skapa förmåga att skriva och läsa musik” (ibid. s 137). 
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I början av sitt musikpedagogiska arbete insåg Kodály svårigheten med att finna den rätta balansen 

mellan musikmaterialet för inre gehör, notering-läsning och sprida detta på rätt sätt för ett pedagogiskt 

ändamål. Kodály uttryckte bl.a. att folkvisor uppbyggda av olika slags pentatonik ”öppnar dörren till 

harmonivärlden […] Pentatonik är en viktig grundval för utvecklingen av musikalisk förmåga” 

Arvidsson (1998, s 143). För detta kom Kodály att utveckla Kodálymetoden som utgår från att man 

använder sig av inhemska sånger och folkvisor. Lärarna har sångerna som utgångspunkt när de arbetar 

med barnen. Detta görs på flera olika sätt där rytmiska och melodiska element tas med. När eleverna 

ska lära sig noter och notvärden får de först förbinda dessa med ljud, instrument får de börja spela när 

de lärt sig vissa noter (Choksy et al. 1986). 

2.4 Kritisk syn på pentatonik och sångens kraft 

Jon-Roar Bjørkvold tar i sin bok Den musiska människan (2005) upp frågor som att lärande och 

livsutveckling funktionellt hänger ihop och att det är viktigt att ha en helhetssyn där den kognitiva 

utvecklingen ses i ett större sammanhang där känslor och sinnesintryck är nödvändiga delar. 

Bjørkvold (2005, s. 120) använder sig av Ngoma begreppet som han definierar på följande sätt: ”Barn 

leker, lever och lär i enhetliga processer som är förankrade i den rådande kulturen”. Han menar att om 

man blockerar vägen mellan känslor tankar och kropp förlorar lärandet djup och mening. Bjørkvold 

anser att musikaliska upplevelser är viktiga och allsidiga för barnens ”receptiva och expressiva 

utveckling”. (ibid.) 

Bjørkvold för en intressant diskussion om Kodály och pentatoniken där han bl.a. nämner hur Kodály 

får myndigheterna att medverka till den mest omfattande musikpolitiska handlingsplan på nationell 

nivå. Med Kodály blev den pentatoniska skalan till en musikpedagogisk urskala utan vetenskaplig 

belägg. Bjørkvold är tveksam till att pentatoniken skulle vara den universella lösningen på 

musikundervisningen för barn oavsett vad de bor. Han menar att det är vuxnas tolkning och förståelse 

av barns kultur och att man hellre kan påstå att det snarare visar sig att barn är oberoende av skalor. 

Bjørkvold (2005, s. 212) säger också: ”Vi kan inte utan vidare använda begreppet musik när vi talar 

om barnkultur och vi skymmer sikten om vi försöker göra det. På motsvarande vis passar inte 

vuxenkonstruerade skalor utan vidare in på barnens egna upplevelser av sång och toner”. 

Olof Engström (i Fagius, 2007) menar att man måste själv sjunga för att utveckla sångens kraft hos sig 

själv, det räcker inte med att lyssna. Han menar att det är bra att använda sig av sång som uttrycksform 

därför att detta skapar känsloupplevelser hos barnen. 

2.5 Tankar om musiken, Rudolf Steiner och 

Wolfgang Wünsch 

Rudolf Steiner studerade matematik och naturvetenskap vi tekniska högskolan. För att kunna 

finansiera sina studier hade Steiner redan som fjortonåring börjat försörja sig genom att ge 

privatlektioner för barn i olika åldrar (Ritter, 1997).  Detta ledde i sin tur till att han kom att ägna sig åt 

praktisk psykologi. De erfarenheter Steiner gjorde i arbetet med barn med olika svårigheter förde med 

sig att han började tänka ut och utveckla olika metoder för undervisningen. Tack vare den 

utbildningsteknik som han använde i sin undervisning, fick han en förståelse och uppfattning när det 

gäller interaktionen mellan det själsligt-andliga och det kroppsliga hos människan. Han fördjupade 

sina studier i psykologi och fysiologi och kom att inse att fostran och undervisning måste vara en 
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konst som bör grunda sig i sann människokännedom (Nobel, 1999). Steiner mötte starkt motstånd 

under hela sitt liv för sin syn om ”den andliga världens verklighet som sinnevärldens, något som han 

menade att särskilt den västliga världen tappat förståelsen för […]” (ibid s. 78) Denna syn på livet och 

erfarenheter kom senare att fördjupa tanken om en annorlunda sätt att se på människan och kunskapen 

om henne. Inspirerad av Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) lägger Steiner grunden för 

waldorfpedagogiken (Nobel, 1999). Under fjorton år ägnade sig Steiner åt studier av Goethes 

naturvetenskapliga arbeten och skrifter. Studierna fick stor betydelse för hans strävan att förbinda det 

andliga med det materiella. Goethes arbete och forskningsmetod blev startpunkten för Steiners arbeten 

och för waldorfpedagogiken (Ritter, 1997). Nobel (1999 s. 219) skriver: ”Grunden för 

waldorfpedagogiken är att söka få till stånd en samklang mellan det andliga och världsliga – mellan 

det andligt-själsliga och fysiskt kroppsliga också i undervisningen av barn och ungdom. I stället för att 

skilja på dessa två aspekter på tillvaron från varandra, söker man föreningspunkter i undervisningen”. 

 

För Steiner var det centralt att utvidga konstens, vetenskapens och religionens gränser för att utveckla 

en utbildning som kunde ta vara på hela människans begåvningar. Undervisningen skulle vila på en 

grundlig människokunskap. ”Känslan för och kunskapen om detta måste varje waldorflärare ha som 

grund för sin undervisning” menade han (Nobel, 1991 s. 222). Steiner i Wünsch (2003, s 19) menar 

att: ”… kvintupplevelsen kom, varigenom människan kände sig förbunden med det som levde i 

hennes andning… Hon kände, hur hon alltid gick ur sig själv i musikupplevandet, och hur hon kom till 

sig igen. Kvinten var något som innebar in- och utandning…”. I skriften Tonupplevelsen i Människan 

tar Rudolf Steiner upp tankar kring musiken. Här talar han om att den musikaliska upplevelsen 

omfattar hela människan. Tonen, en melodi, en harmoni upplevs med hela människan. Steiner (1996, 

s. 17, 35) menar att kvintupplevelsen, något kineserna ännu idag har i sin musik, kom till människan 

”när hon kände sig förbunden med det som levde i hennes andning […] Kvinten var något som 

innebar in och utandning […] Barnen lever ännu huvudsakligen i kvintstämningar”. 

 

Wünsch har mer än 30 års erfarenhet som musiklärare i waldorfskolans alla stadier. 

Musikundervisningen i Waldorfskolrörelsen ”har sitt stora värde genom att den utgår från en 

musikalisk människokunskap” Wünsch (2003, s 9). Med det menas att den uppväxande människan går 

igenom olika utvecklingssteg ur psykologisk och fysiologisk synvinkel. I boken Musikens skapande 

kraft; Musikundervisning i Waldorfskolan (Wünsch, 2003) tar man bl.a. upp hur pedagogen kan svara 

på dessa utvecklingsmöjligheter genom en musikfenomenologisk betraktelse, att undervisningen tar 

sin utgångspunkt från elevernas ”livsvärld, dvs. i den av dem erfarna världen” (Nationalencyklopedin, 

2010). Wünsch har i sin bok inspirerats av Steiners tankar om musiken och Steiners antroposofiska 

människokunskap, han menar att barnen innan 9 års ålder fortfarande lever i hemligheterna av de 

djupaste sammanhangen i världen och att de fortfarande känner sig hemma här. Denna motsvarighet 

bör sökas i den musikaliska upplevelsen som framförallt uppstår med kvinten (Wünsch, 2003). 

Wünsch skriver att i den pentatoniska skalan existerar inte någon grundton lika litet som den existerar 

i barnen livskänsla, snarare upplevs barnen av Wünsch som gränsöverskridande (ibid.) 



12 

 

3 Metod 

I följande kapitel beskrivs vilken metod som har använts för min studie och varför jag har valt en 

kvalitativ forskningsintervju. Jag ger en beskrivning av den hermeneutiska tolkningen och valet av den 

för undersökningen samt beskriver urval av intervjupersonerna och en redogörelse om 

intervjusituationen. Det kommer att tas upp forskningsetiska principer och resoneras kring 

undersökningens realitet och validitet. 

3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning innebär enligt Denscombe (2000, s. 243) ”ett intresse för betydelser och de sätt 

människor förstår saker på”, samt ”ett intresse för beteendemönster” Det som bland annat 

kännetecknar kvalitativ forskning och ger den en tydlig identitet är det faktum att den har sitt eget 

speciella tillvägagångssätt vid insamlingen och analysen av data. 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av kvalitativ forskningsintervju där jag har sökt 

information om ämnet genom att intervjua fyra pedagoger som är eller har varit verksamma i 

waldorfskolor. Då mitt syfte är att undersöka hur man på waldorfskolan använder sig av den 

pentatoniska skalan i undervisningen upplever jag att intervju som metod ger bästa möjlighet att få en 

djupare förståelse och bakgrund till pedagogernas ställningstaganden i fråga. Innan intervjuerna 

genomfördes har jag (i den mån det har varit möjligt) läst litteratur som belyser mitt ämne. Detta för 

att utfrågningen vid intervjutillfället ska vara ett samtal mellan två personer om ett ämne av 

gemensamt intresse (Kvale & Brinkman, 2010). 

 

3.1.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Kvale & Brinkman (2010, s. 139) säger att: ”Forskningsintervju är en interpersonell situation, ett 

samtal mellan två deltagare om ett ämne av gemensamt intresse”. I en kvalitativ intervju alstras 

vetande socialt i ett samspel mellan intervjuaren (jag) och intervjupersonerna. Kvaliteten på 

intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper är viktiga för kvaliteten på de data man producerar. Att 

intervjua är för att lära sig ett hantverk och det krävs att man som intervjuare är lyhörd och intresserad. 

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjuform (Denscombe, 2000) vilket i en kvalitativ 

intervju betyder att intervjuaren redan har en färdig tanke om de frågor som ska tas upp under 

intervjun. Det är bra om den intervjuade har möjlighet att utveckla sina idéer och tala mer omfattande 

om ämnets karaktär. Detta betyder att intervjuaren får vara flexibel när det gäller ordningen på 

intervjufrågorna. Via telefonkontakt nämnde jag för intervjupersonerna att intervjufrågor kommer att 

skickas ut med e-post (se bilaga), detta för att de intervjuade skulle få en idé om vad samtalet skulle 

handla om. Men jag nämnde också att mitt syfte med intervjun är att så lite som möjligt ingripa och 

tillåta de intervjuade komma till tals och utveckla sina idéer och fullfölja sina resonemang utifrån de 

intervjufrågor som jag skickade ut.  

Därför har jag under intervjuerna även använt mig av inledande frågor för att få spontana och rika 

beskrivningar där intervjupersonen återger de viktigaste aspekterna av det jag vill undersöka (Kvale & 

Brinkman, 2010). En av fördelarna med personliga intervjuer som jag har använt för mitt syfte har 

varit att det har gjort det lätt att lokalisera speciella idéer till de intervjuade. Enligt Denscombe (2000) 
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är den personliga intervjun oftast lätt att kontrollera. Intervjuaren har bara en persons idéer att 

koncentrera sig på och följa upp under intervjun. 

3.1.2 Urval 

Det var givet att intervjupersonerna skulle vara verksamma i waldorfskolor då mitt syfte för 

undersökningen var att samla empiriskt material genom intervjuer just i dessa skolor. För 

undersökningen valde att intervjua fyra lärare som var intresserade, hade kunskap och erfarenhet av 

ämnet. Detta för att gå på djupet i min undersökning och utforska det specifika. Jag hade en viss 

kännedom om de personer som skulle intervjuas. Samtliga hade erfarenhet av waldorfpedagogiskt 

arbete och använde sig av pentatoniken i undervisningen. Detta kunde ge mig relevant data för syftet 

av undersökningen (Denscombe, 2000). Därför föll det sig naturligt att som ett första steg kontakta 

olika waldorfskolor i Storstockholm för en intervju. Av sex waldorfskolor som jag kontaktade via e-

post så var det en person som svarade att man ville delta i undersökningen. När inte skolorna svarade 

tog jag själv kontakt med två lärare jag kände till sen innan. Den fjärde läraren tipsade en kurskamrat 

om där vederbörande hade gjort sin praktik. Första kontakten med tre av lärarna var via e-post där jag 

berättade om mitt syfte med undersökningen. Responsen från de tillfrågade blev mycket positivt och 

jag bestämde ett möte med samtliga lärare. 

 

3.1.3 Intervjusituation 

Intervjuerna för tre av lärarna ägde rum på deras arbetsplatser och hos den fjärde läraren hemma hos 

denne. Alla intervjuer kunde genomföras i ostörda miljöer. Jag började intervjun med att förklara 

syftet med undersökningen och att ställa en av huvudfrågorna för mitt syfte. När jag hade gjort detta 

utvecklades ett naturligt flöde i samtalet som höll i sig under hela intervjun. Intervjuerna var ca 30-45 

minuter långa. 

3.1.4 Hermeneutisk meningstolkning 

En dialog i hermeneutisk mening förs på lika villkor. Hermeneutiken håller med om att vi alltid ser 

från olika aspekter, att vi sällan kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten, samlar 

material osv. Vi kommer att tolka och förstå vår omgivning utifrån de historiska varelser vi är 

(Ödman, 1994). Inom den hermeneutiska filosofin ser man kunskap som kontext, d.v.s. man 

framhåller de verkliga förhållanden av att mänskligt liv och mänsklig förståelse är kontextuella. Ur en 

hermeneutisk tradition är förståelsen och kunskapen för kontexten viktig för att göra en så korrekt och 

intressant tolkning som möjligt (Kvale & Brinkman, 2010). 

Huvudintresset i denna undersökning är att ta reda på i vilket syfte man använder sig av den 

pentatoniska skalan i waldorfskolan utifrån pentatonikens historiska bakgrund och vad detta betyder 

för undervisningen samt hur medvetet detta görs. I min analys vill jag försöka prova att utgå från en 

hermeneutisk meningstolkning. Ödman (i Gustavsson, 2003) menar att hermeneutiska processen 

omfattas av fyra huvudmoment. Det första huvudmomentet är tolkning, vilket innebär att man inför sig 

själv och andra presenterar, lägger ut det man förstår, i detta fall de intervjuer som har gjorts för 

undersökningen. Det andra momentet är förståelsen, dvs. att förhoppningsvis komma fram till en 

insikt av det man förstår av undersökningen. Det tredje momentet är en förförståelse som bygger på 

tidigare lärdomar och erfarenheter inför det jag har velat undersöka, dvs. förförståelsen bidrar till en 

första orientering som gör det möjligt att gå vidare i det jag ska undersöka. Genom en grundlig 
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presentation av litteraturen för syftet blir förförståelsen tydligare för att kunna ge en förklaring, det 

fjärde momentet. Detta ser jag som relevant för mitt syfte. 

I tolkningen av intervjuerna vill jag också kunna utgå från det Kvale och Brinkman (2010 s. 226) 

beskriver som ”ett sjunde rättesnöre […] tolkningen går utöver det omedelbart givna och berikar 

förståelsen genom att frambringa nya differentieringar och samband i texten och därmed vidga 

texternas mening”. Detta för att hitta intressanta och viktiga faktorer och få tag i mer fruktbara 

frågeställningar i mötet med de intervjuade. (Holme & Solvang, 2006). En vanlig invändning som 

riktas mot hermeneutik är att det är relativt lätt att göra en tolkning, men vilken tolkning ska man 

välja? Man menar att uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju (Ödman, 1994). Enligt Kvale 

så är intervjuer känsliga för kvalitativa tolkningar som kanske inte kan kvantifieras över kontexter och 

modaliteter (Kvale & Brinkman, 2010). För att på ett noggrant sätt kunna tolka intervjuerna använde 

jag mig av en bandspelare, vilket underlättade transkriberingen och gav min tolkning av intervjuerna 

bättre exakthet. Intervjuresultaten har sammanställts och bearbetats för att sedan kunna relateras till 

litteratur som berör pentatonikens betydelse i barnets kontakt med musik och till ett musikhistoriskt 

sammanhang. De sammantagna resultaten hoppas jag visar pedagogernas kunskaper om den 

pentatoniska skalans betydelse ur flera olika aspekter i barnens utveckling, och om dessa kunskaper 

medvetet tas tillvara i skolans praktiska musikverksamhet idag. 

3.1.5 Etiskt förhållningssätt 

När det gäller undersökningar i syfte att tolka data genom intervjuer så ska forskaren informera 

respondenter och informanter om vad materialet ska användas till. Detta enligt vetenskapsrådets 

informationskrav (vetenskapsrådet, 2010) ). Som forskare i en intervjusituation är det väldigt viktigt 

att ha ett etiskt förhållningssätt (Kvale & Brinkman, 2010). I första kontakten med de intervjuade 

informerade jag om undersökningens syfte. Redan från början gjorde jag klart för intervjupersonerna 

att endast jag kommer att ha tillgång till materialet och att det endast kommer att användas för denna 

undersökning och inte i något annat sammanhang precis som nyttjandekravet anger. Jag har även 

informerat om tystnadsplikt enligt konfidentialitetskravet och att det insamlade data har endast jag 

tillgång till. 

3.1.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Trost är det en aning egendomligt att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet i kvalitativa 

intervjuer. Här är människan inte statisk utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process 

(Trost, 2010). Därför bedömer jag att reliabiliteten i denna undersökning kan vara något svårt att uttala 

mig om eftersom jag endast använt mig av kvalitativa intervjuer. Jag anser att dessa inte räcker för att 

få exakt vetskap om de intervjuades föreställningar och erfarenheter. Jag har dock i mina intervjuer 

varit lyhörd och uppmärksam på den information jag har fått ta del av. För att öka reliabiliteten hade 

jag behövt intervjua fler människor insatta i ämnet men det fanns tyvärr ingen tid för detta. Inom 

samhällsvetenskapen har validitet enligt Kvale & Brinkman (2010, s. 264) ”kommit att gälla om en 

metod som undersöker vad den påstås undersöka”. Genom de intervjuer som jag har gjort har jag 

kunnat samla in de svar som min undersökning syftade till. Undersökningens validitet eller giltighet 

anser jag vara tillfredställande för mitt syfte. Samtliga informanter och respondenter var väl insatta i 

den pentatoniska skalan och använde sig regelbundet av den i sin undervisning. 
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4 Resultatredovisning 

I följande avsnitt presenteras intervjupersonerna samt relevanta delar från resultatet av intervjuerna 

som jag anser ska kunna ge svar på frågeställningen. 

4.1 Intervjupersonerna 

Personerna som jag har intervjuat är fyra lärare som har arbetat eller arbetar på olika waldorfskolor i 

Storstockholm. Beteckningen som jag använder för de intervjuade i resultatredovisningen är L1, L2, 

L3 och L4. 

Lärare 1 (L1) 

Har arbetat 18 år på waldorfskola. L1 tycker att pentatoniska flöjten är ett härligt, välklingande och 

praktiskt instrument och lyror har en lugnande effekt. Intervjun med L1 genomfördes 2011-01-31. 

Lärare 2 (L2) 

Har arbetat 17 år på waldorfskola. Använder regelbundet den pentatoniska flöjten i undervisningen 

samt lyra i samband med sagostunden. Intervjun med L2 genomfördes 2011-01-24 

Lärare 3 (L3) 

Har arbetat 17 år på waldorfskola. På lektionerna spelar eleverna på sina pentatoniska flöjter och 

sjunger pentatoniska sånger. Intervjun med L3 genomfördes 2011-02-02 

Lärare 4 (L4) 

Har arbetat 16 år på waldorfskola. L4 använder lyra, pentatonisk flöjt och klangspel i undervisningen. 

Intervjun med L4 genomfördes 2011-01-26 

4.2 Intervjuresultat  

Här redovisas intervjuresultatet där jag har funnit gemensamma nämnare som är relevanta för att ge 

svar på min frågeställning. Specifika delar från intervjuerna har valts ut och delats upp i tre teman: 

Instrument och sånger i undervisningen, den pentatoniska sfären samt hur pentatoniken lyfts fram i 

klassrummet. 

 

4.2.1 Instrument och sånger i undervisningen 

L1: Upp till nioårsålder befinner sig barnen, om de får en chans, i kvintstämningen, men det betyder 

inte att man inte sjunger andra sånger än pentatoniska. Man kan även sjunga rytmiska sånger. 

Framförallt är det lätt med pentatoniska sånger att få barnen att sjunga med. Allt som kan få barnen att 

känna att de är natur och deras fantasi får spela in, där kan man absolut framförallt ta med dur-sånger. 

Jag använder både sånger, flöjt, det lilla klangspelet som ger en fantastisk möjlighet att spela som 

förspel eller efterspel. Jag använder också de pentatoniska lyrorna, bordunlyran som har många 

strängar, den pentatoniska lyran med fem toner plus två, precis som pentatoniska flöjten. 
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L2: Jag använder den pentatoniska flöjten som man börjar spela redan i årkurs ett på waldorfskolan. 

När jag jobbar sedan med barnen så övar vi på hur man håller flöjten och hur man sätter fingrarna. Det 

är inte i första hand ett instrument att lära sig en massa melodier på, utan det är till för att få spela, öva, 

lyssna och improvisera. Jag pratar inte med barnen om det teoretiska, vi bara gör och de får uppleva. 

Den pentatoniska skalan lever sitt eget liv utan ett slut, utan ett speciellt stopp. Naturfolken använder 

pentatoniken mycket i sin musik, och då börjar melodierna ofta ljust, man sjunger uppe ifrån och ner. 

Det är behagligt, det är lättsamt att lyssna på och sjunga.  

 

L3: Vi sjunger varje dag regelbundet bl.a. månadsvisor. Det gör vi under den rytmiska delen på 

förmiddagarna, det vi kallar för morgonperioden i waldorfskolan. Vi började spela på den pentatoniska 

flöjten med fem toner + två toner (e, d, h, a, g, e, d) ganska tidigt i ettan. Den första pentatoniska 

flöjten som vi använde har endast två toner. En övning vi har gjort är att dela upp klassen i två grupper 

för att eleverna ska få öva att spela mot varandra och göra enkla slingor. Vi hade lektioner där vi gick 

igenom fingersättning av flöjten för varje hål och sedan spelade vi enkla små melodier. Poängen med 

den pentatoniska flöjten är att den aldrig kan låta falskt, man kan aldrig spela fel. 

 

L4: Jag använder mig av lyran när vi går in i sjungandet eftersom min röst ligger ganska lågt i 

registret. På morgonen brukar jag spela en eller två pentatoniska stycken på lyra, här får de lära sig att 

lyssna på musik, det kan också vara en sång som de får lyssna på som vi senare lär oss. I klass 1 och 2 

är det framförallt sånger i pentatoniska skalan som vi övar på. Per Ahlboms sånghäfte, Soltrumman är 

fantastiskt, den har många roliga, trevliga sånger och sånglekar i den pentatoniska skalan. Till 

sångerna kan eleverna få använda sig utav rytmiska klanger, de kan få lägga in en basklang, en sång. 

De använder pentatoniska klangspel som den pentatoniska lilla lyran. Här kan eleverna få komma på 

melodier som vi spelar och som de även gör text till i den pentatoniska skalan. 

 

4.2.2 Den pentatoniska sfären 

L1: När man är i kvintstämningen, uppstår en anda att bara vara i livet. Här finns ingen stor skillnad 

mellan det yttre och det inre, mellan jag och du, man har lätt att bara följa med och det är då man 

också kan börja sjunga medsång med eleverna. Du sjunger och barnen sjunger med dig. Med den 

pentatoniska musiken följer man andningsrytmen i de sånger som tillåter det, man går in och ut, man 

stampar inte bara på, utan barnen ska kunna stanna upp och säga här är jag! Pentatoniken låter fantasin 

leva i barnet! Pentatoniken hjälper barnen att hålla sig kvar i ett naturligt förhållande till naturen. 

Pentatoniken används fortfarande av urinvånare i många delar av världen. De finns i Kina, Japan, i 

Norden med samerna i Nordamerika med indianerna och afroamerikaner som fördes som slavar till 

Amerika. Jag vill berätta att på 1920 -och 1930-talet så fanns det flera pedagoger som arbetade med 

den pentatoniska skalan i pedagogiskt syfte, en av dem var Carl Orff. Han arbetade sig fram inspirerad 

av pentatoniska musiken som finns i Indonesien, här har varje by har en egen orkester, de heter 

gamelan orkester. 

 

L2: Jag märker att barnen verkar må bra och att de är nöjda med att vara i den pentatoniska sfären. När 

man spelar på de pentatoniska flöjterna, eller sjunger melodier i pentatonik, då är dessa melodier lite 

mer svävande. De har inte det här karakteristiska, här är jag, här står jag. Man låter barnet leva i sin 

egen … Ja, vi skulle kanske säga i sin egen andliga sfär, i sin fantasi eller i det drömmande. När man 
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spelar en melodi och sjunger om ett träd där bladen dallrar, så upplever barnen att de själva är det 

dallrande trädet. Man är med i berättelsen som om man själv var den man sjunger om. Detta är 

utmärkande för undervisningen i waldorfskolan. 

 

L3: När man sjunger pentatoniskt har det en speciell verkan på barnen till skillnad från när man inte 

gör det. Den pentatoniska skalan har ju det här svävande… den har ingen början och den har inget slut, 

man kommer liksom inte i mål med skalan så att säga. Och jag märker att när jag sjunger med barnen 

så tar de till sig musiken på ett sätt som talar till dem där de befinner sig just nu. Musiken följer 

barnets utveckling. Man sjunger alla dessa pentatoniska sånger innan barnet är riktigt inkarnerade på 

jorden, d.v.s. fram till årskurs tre. När jag undervisar i musikhistoria i årskurs 11, så tar jag upp sådant 

som pentatoniken och naturfolken, kinesiska musiken och olika typer av skalor som man använder sig 

av i världen. Eleverna blir medvetna på ett annat sätt om musiken och har lättare att improvisera, något 

vi också gör med de små barnen. Man övar sig att leka, att ha roligt med de pentatoniska tonerna. 

 

L4: Den pentatoniska skalan passar bra i de yngre åldrarna för den är ganska fri och barnen är inte 

färdiga här, de har inte upplevt sig själva som hela människor ännu. Man kan börja och sluta var man 

vill, det är inte en C-dur skala, det är inte en moll-skala, den är inte det ena eller det andra, allting 

passar in. Barnen behöver inte sättas in i något fack, de behöver inte ta ställning till om det är en mörk 

eller en ljus ton, om det är starkt eller svagt, utan det är någonting som de är i, som i fantasin, de gör 

sig egna bilder, de är i leken. När jag spelar på min lyra och barnen sitter och lyssnar på morgonen, så 

kan jag se, märka att någonting fångar dem. De sitter och tänker… de tänker liksom på något sätt ut i 

det känslomässiga, i det astrala, det musikaliska. 

 

4.2.3 Hur pentatoniken lyfts fram i klassrummet 

L1: Att arbeta med pentatonik är en metodik där man som lärare bör sätta in hela sin fantasi. Man ska 

hela tiden fråga sig - hur kan jag göra den här sången levande? Jo, vi stannar vid den, gör en liten 

teater, ett musikstycke av den. Det är inspirerande för barn att överhuvudtaget få röra sig i ett klassrum 

och den pentatoniska musiken är ett bra redskap för detta. 

 

L2: Musiken behövs för övandet, det är ett fantastiskt redskap att i ton få öva koncentration. Det är lite 

magi över musiken som man inte lika lätt kan hitta i andra ämnen. Musiken formar, den är 

inspirerande, skapande, den öppnar våra sinnen. Vi blir glada, vi berörs hela tiden av musiken. Det 

handlar inte bara om pentatonik. Det är viktigt att välja med omsorg, oavsett om jag sjunger i 

pentatonik eller i Dur och Moll.  

 

L3: Det hör ihop med waldorfskolans kursplan för årkurs ett och två. Jag tycker att arbetet med den 

pentatoniska skalan är viktigt för barnen, därför att om man tänker sig barnet i ettan, om man tänker 

sig sagorna så befinner sig barnen mycket i sagornas värld, sagan har inte heller någon tid och rum, 

(Det var en gång …) sagan öppnar till en värld som inte är så avgränsad. Och jag tror att det är det i 

pentatoniken som påminner om detta, att den är svävande på samma sätt som barnen är i första klass, 

detta är väldigt påtagligt. Man ska inte stanna för länge i det pentatoniska, det är viktigt att veta när 

man ska sluta. För att om man håller på för länge så kan det övergå i lite hånfullhet. Så man måste ge 



18 

 

akt på när barnen har gått över nioårs tröskeln och att ha klart för sig att nu har barnet tagit ett vidare 

steg i sin utvecklig och nu måste vi ner till det jordiska på ett annat sätt. 

 

L4: Det finns ett djupare syfte i att arbeta med pentatoniska instrument och sånger på waldorfskolan. 

Om man tittar på waldorfskolans kursplan för klass ett och två så är grunden när man undervisar i 

musik att spela på den pentatoniska flöjten, den är fantastiskt och fin! Den använder vi mycket i 

årskurs ett och två, de klarar inte mer när det gäller fingersättning. Skalan är fri, det gör ingenting om 

man spelar fel och barnen tycker att det är roligt. Att spela pentatonisk flöjt är också att ta det steg för 

steg, rent tekniskt och instrumentalt med barnen i musikundervisningen. Jag spelar ganska mycket 

flöjt med eleverna och de har lärt sig grunderna som är det viktigaste. En bra övning för detta är att 

blåsa på ett ljus utan att det släcks, ha rätt hållning i kroppen och öva på fingersättning av flöjten, 

 

Sammanfattning: Samtliga lärare var väl insatta i ämnet och själva mycket kunniga och intresserade 

av den pentatoniska musiken. Sättet på hur de arbetade med pentatonik rent didaktiskt varierade 

mellan lärarna men alla behärskade de instrument eller sånger som de använde med barnen där man 

kunde se att lärarna hade tagit inspiration av pentatonikens historiska bakgrund. Det kom också 

uttryckligen fram under intervjuerna att det fanns ett djupare syfte med att arbeta pentatonisk. Det hör 

ihop med waldorfskolans kursplan för årkurs ett och två. På waldorfskolor genomsyras 

musikundervisningen i de lägre klasserna utifrån den pentatoniska skalan och detta gjorde alla 

medvetet genom att spela pentatoniska flöjten, pentatoniska lyran, och sjunga pentatoniska sånger 

dagligen. De intervjuade var väl förankrade i sina beskrivningar av hur och varför just de använder sig 

av den pentatoniska musiken i undervisningen och vad detta kan ha för betydelse för barnen. 

5 Diskussion 

I följande avsnitt har jag delat upp huvudfrågorna för mitt syfte i tre avsnitt för att på ett tydligt sätt 

visa vad intervjupersonerna i undersökningen säger samt koppla detta till litteraturen för att kunna 

besvara syftet i frågeställningen. Här tar jag också upp egna reflektioner och slutsatser. 

5.1 Diskussion av resultat 
Jag har noggrant läst igenom intervjuresultaten för att se om jag fått svar på de frågor som framförts i 

syftet: 

 Hur använder man sig av den pentatoniska skalan i waldorfskolan? 

 Vad har pentatoniken med sin historiska bakgrund för betydelse för undervisningen? 

 På waldorfskolor genomsyras musikundervisningen i de lägre klasserna utifrån den 

pentatoniska skalan, men hur medvetet görs detta? 
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5.1.1 Hur använder man sig av den pentatoniska skalan i waldorfskolan? 

Resultatet av intervjuerna visar att samtliga pedagoger (L1, L2, L3 och L4) använder sig regelbundet 

av pentatoniska sånger och den pentatoniska flöjten i waldorfskolan. Redan i första klass är 

pentatoniska melodier dominerande. Engström (i Fagius, 2007) menar att om man ska utveckla 

sångens kraft hos sig själv så ska man öva på det regelbundet, att endast lyssna till sång räcker inte. 

Det är bra att använda sig av sång som uttrycksform för att genom den skapa känsloupplevelser hos 

barnen (ibid.) Så som jag tolkar lärarna är de pentatoniska sångerna ett bra pedagogiskt verktyg för 

detta. 

L3 berättar att barnen först lär sig en sång, sedan lär de sig att spela på ett instrument, man gör sällan 

tvärtom. Kodály menar att sången är grunden i mötet med musiken, man lär barnen att lyssna och 

sjunga till melodier först, på det här sättet är det lättare att lära sig spela ett instrument (Choksy, et al. 

1986). Folkmusiken med pentatoniska toner anser Kodály vara viktig för utvecklingen av den 

musikaliska förmågan (Arvidsson, 1998). Carl Orffs musikaliska övningar (Orff-Schulwerk) grundar 

sig i att lära barnen läsa musik när de har gjort sig bekanta med flera musikaliska ljud (Choksy et 

al.1986). Mycket av detta påminner om det lärarna beskriver i sitt sätt att arbeta med den pentatoniska 

skalan. 

Man börjar tidigt spela på den pentatoniska flöjten på waldorfskolan, det ingår i den vanliga 

undervisningen. L3 menar att flöjten inte i första hand är ett instrument att lära sig en massa melodier 

på, utan det är till för att få spela, öva, lyssna och improvisera på. Carl Orff och Gunild Keetman 

utvecklade tillsammans en metod med rytmiska och melodiska övningar där eleverna improviserar och 

uttrycker sin egen musikalitet på ett fritt och lekfullt sätt där instrument som xylofoner ingår (Choksy, 

et al. 1986). På det här sättet menar Orff kan barnen själva upptäcka kvaliteten i musiken, dess form 

och klang, individuellt och med andra (ibid.) Samtliga waldorflärare är överens om att flöjtspelet och 

sången först och främst handlar om att ta det steg för steg där det viktigaste är att barnen får 

improvisera, härma och följa musiken i de lägre klasserna. Teorin kommer först senare i årskurserna. 

L2 använder sig av den första pentatoniska flöjten som bara har två toner i första klass. Man övar 

mycket i början på att växla mellan sång och flöjt. L2 spelar pentatonisk lyra före sagoläsningen, inte 

några melodier utan bara fritt för att det är så enkelt och vackert och man kommer in i en 

sagostämning med den. L2 spelar även flöjt innan en saga. L2 sjunger de pentatoniska sångerna från 

Per Ahlboms sånghäfte Soltrumman. I den finns många roliga och trevliga sånger och sånglekar i den 

pentatoniska skalan. Till sångerna kan eleverna få använda sig utav rytmiska klanger. L4 har spelat på 

lyra och eleverna har experimenterat lite med klanger och den lilla lyran. Detta påminner om det 

Bjørkvold (2005) säger om gehörspelet, att barns tidiga musikundervisning bör vara muntlig och 

bygga på gehör, härmning och rytm. På så sätt kan man ta vara på barnens unika förmåga att ta till sig 

kunskap då de befinner sig i en hörsam inlärningsfas. 

Lärarnas beskrivande av arbetet med instrumenten och sångerna får mig att tänka på det Lindqvist 

(2006) beskriver om qininstrumentet (brädcittra). Att spela qin är för kineserna ett sätt att befria sig 

från världen, ett slags tillstånd för att hitta en väg till visdom.  Jag anser att om man arbetar dagligen 

med musik, så som lärarna på waldorfskolan beskriver, sker mötet med musiken på ett vördnadsfullt 

sätt som leder in barnet på en väg av meningsfullhet. Barnen får stanna upp, känna, lyssna, uppleva 

musiken i sin egen takt, sedan går man vidare till nästa steg. Vi lever i en tid där utbudet av musik i 

mycket hög grad har ett kommersiellt syfte, man bombarderas dagligen av musikaliska intryck som till 

stor grad är enkelriktade och styrs av mediala krafter. Grunden för Carl Orffs pedagogiska arbete är att 

uppmuntra barnen att uppleva musiken på en nivå som barnen själva kan förstå, och detta gör de bäst i 
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sin naturliga miljö. Med min undersökning kan jag konstatera att musikundervisningen i 

waldorfskolan har alla förutsättningar för att låta barnen vilja upptäcka möjligheterna med musiken i 

sin egen takt där upplevelsen, känslan för musiken kommer inifrån och inte bara låter sig påverkas av 

yttre intryck. Instrumenten man använder i undervisningen ger möjlighet till improvisation, vilket 

frigör i mötet med musiken därför att den saknar regler. Det anser jag vara av stor betydelse om man 

ska uppnå det som står i läroplanen, Lpo 94 ”… ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin 

musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten 

både socialt, kognitivt och emotionellt” (Skolverket, 2010). 

 

5.1.2 Vad har pentatoniken med sin historiska bakgrund för betydelse 

för undervisningen? 

En av lärarna nämnde att ett flertal av de pentatoniska melodier som man använder i undervisningen 

var inspirerade av naturfolken. Dessa melodier är behagliga och lättsamma att sjunga och lyssna till 

för barnen. Ngomafolket i Tanzania saknar skriftspråk, istället har de hittat andra former för att bevara 

och förmedla värdefulla kunskaper och erfarenheter. Deras gehörtradition utgår från sången och 

rytmen, något man lär sig i tidig ålder. Melodiken är oftast uppbyggd på femtonskalor (pentatonik) 

och det är vanligt att sjunga växelsånger (Malm, 1981). Lärarna i undersökningen använder 

regelbundet sången och rytmen i sin undervisning på ett sätt som påminner om Ngomafolket. Detta 

görs genom härmning där barnen också får möjlighet att utveckla det musikaliska gehörets olika 

funktioner med flöjtspel, klangspel och lyror. Detta tror jag är av stort värde för barnen i de yngre 

klasserna för att utvecklas som fria musicerande individer där man tar vara på det de redan är och kan 

när de kommer till skolan. 

I Wünschs bok Musikens skapande kraft; Musikundervisning i Waldorfskolan (Wünsch, 2005) nämner 

man betydelsen av Kodálys musikpedagogiska arbete, som framför allt bygger på sång, och hur det 

möjliggör en grundlig musikalisk utbildning för alla barn. Det kom tydligt fram att lärarna som jag 

intervjuade har sångerna som utgångspunkt när de arbetar med barnen och att detta görs på flera olika 

sätt där rytmiska och melodiska element tas med, vilket påminner om Kodálysystemet som historiskt 

är av stor betydelse för arbetet med pentatoniken. Det är fler pedagoger än Kodály som har använt 

pentatoniken som musikpedagogiskt syfte genom historien, bland dem Carl Orff, Heitar Villa-Lobos 

och Béla Bartók (Wünsch, 2005), Carl Orffs pedagogiska arbete grundar sig i att uppmuntra barnen att 

uppleva musiken på en nivå som de själva kan förstå. Han menar att barnen lär sig i sin naturliga 

miljö, dvs. genom leken. Genom improvisation uppmuntras barnen till att vilja upptäcka möjligheterna 

med musiken, den frigör, saknar regler (Choksy et al.1986). De metoder som Orff använde för att lära 

barn musik handlar om att utveckla hela människan (ibid.). Inspirationen för detta fann Orff i 

folkmusiken från flera länder, bland dem gamelanorkestrarna i Sydostasien där många instrument 

utgår från en femtonsskala (Bonniers musiklexikon, 2003). Min tolkning är att waldorflärarna vill 

eftersträva just detta i sitt arbete med musiken. 

Enligt Bjørkvold har Kodályanhängarna (härmed inte sagt att de intervjuade waldorflärarna är uttalade 

Kodályanhängare) inte några musikvetenskapliga belägg för att påstå att pentatoniken är den 

universella lösningen på musikundervisningen, oavsett var de bor i världen. Bjørkvold menar att 

utifrån det material som han har samlat ihop, verkar inte pentatoniken vara ett speciellt kännetecken 

för de små barnens spontansång. Samtidigt talar Bjørkvold (2005) om att det kan gå riktigt illa om 

barnets baskompetenser går förlorade, vilka han formulerar i sin bok, Den musiska människan, 

(Bjørkvold, 2005, s 222); ”… glädjen att leva, modet att skapa, förmågan att lära, lusten att leka och 

kraften att växa”. Min tolkning utifrån lärarnas svar är att musik överhuvudtaget, också den 
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pentatoniska musiken, bidrar till att utvidga barnens värld och behärskandet av den då skalan inte har 

något slut, som lärarna uttrycker det: ”Barnen kan känna sig fria med de pentatoniska tonerna och det 

är lätt att improvisera med den”. Detta anser jag vara ett av de viktigaste motiven för att uppnå de 

olika målen som läroplanen för den kommunala skolan respektive waldorfskolan i ämnet musik 

eftersträvar. Till skillnad från vad Bjørkvold (2005) säger om femtonskalor i musikpedagogiskt syfte, 

att den inte är ett speciellt kännetecken för de mindre barnens spontansång, så menar lärarna i 

undersökningen, utifrån de tolkningar jag har gjort, att barnen i de lägre klasserna trivs med de 

pentatoniska melodier som härstammar från gamla kulturer. Det finns inom dem själva och därför är 

det naturligt för barnen att ta till sig de pentatoniska tonerna. 

Med tanke på att ordet pentatonik härstammar från grekiskans pente, fem och tonos, som betyder ton 

är det inspirerande att höra lärarna berätta hur man använder sig av dessa urgamla toner i 

undervisningen. Att skalan anses vara den äldsta existerande och återfinns i många delar av världen 

tror jag bara kan berika barnens musikaliska utveckling ur flera aspekter. Överallt i världen kan man 

finna spår av den femtoniga skalan. Den har varit inspirerande för flera kända kompositörer i Europa 

under 1800 och 1900-talet. Det finns ingen tvekan om att den pentatoniska musiken är och har varit en 

del av vårt musikaliska arv som folk i världen har sjungit och inspirerats av genom århundraden. I 

undersökningen kommer det fram att samtliga lärare är väl insatta och inspirerade av den pentatoniska 

skalans historiska bakgrund i sin undervisning. Några av lärarnas berättelser, tankar och funderingar 

kring pentatoniken, hur de förhåller sig till skalan och hur de använder sig av den rent didaktiskt tolkar 

jag som att det kan ha en indirekt betydelse för undervisningens upplägg och innehåll. En lärare säger: 

”Pentatoniken används fortfarande av urinvånare i många delar av världen. De finns i Kina, Japan, i 

Norden med samerna i Nordamerika med indianerna och afroamerikaner som fördes som slavar till 

Amerika”. En annan lärare säger: ”Naturfolken använder pentatoniken mycket i sin musik, och då 

börjar melodierna ofta ljust, man sjunger uppe ifrån och ner. Det är behagligt, det är lättsamt att lyssna 

på och sjunga till”. Detta tror jag berikar undervisningen på många sätt, barnen lär sig inte bara att 

spela och sjunga vackra visor, utan de får kunskap om andra folks sånger och instrument på ett 

levande och engagerande sätt som de kan känna igen sig i och som öppnar nya världar för dem. En av 

lärarna berättar: ” När jag undervisar i musikhistoria i årskurs 11, så tar jag upp sådant som 

pentatoniken och naturfolken, kinesiska musiken och olika typer av skalor som man använder sig av i 

världen. Eleverna blir medvetna på ett annat sätt om musiken och har lättare att improvisera, något vi 

också gör med de små barnen”. 

5.1.3 På waldorfskolor genomsyras musikundervisningen i de lägre 

klasserna utifrån den pentatoniska skalan, men hur medvetet görs 

detta? 

Utifrån de tolkningar som har gjorts från intervjuerna tolkar jag det som att arbetet med pentatoniken i 

de lägre klasserna på waldorfskolor utförs på ett medvetet sätt. Grunden för waldorfpedagogiken enligt 

Nobel (1999, s. 219) är att: ”söka få till stånd en samklang mellan det andliga och världsliga – mellan 

det andligt-själsliga och fysiskt kroppsliga också i undervisningen av barn och ungdom. I stället för att 

skilja på dessa två aspekter på tillvaron från varandra, söker man föreningspunkter i undervisningen”. 

En av lärarna säger att: ”arbetet med pentatonik är en metodik där man som lärare bör sätta in hela sin 

fantasi. Man ska hela tiden fråga sig - hur kan jag göra den här sången levande?” En annan säger att: ” 

Sättet att arbeta med den pentatoniska musiken grundar sig i waldorfskolans kursplan. Musiken följer 

barnets utveckling. Man sjunger alla dessa pentatoniska sånger innan barnet är riktigt inkarnerade på 

jorden, dvs. fram till årskurs tre”. Dessa reflektioner tycker jag visar på en medveten förhållningsätt 

till ämnet och vad man vill uppnå med det. En annan lärare beskriver sina upplevelser av en lektion 
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med följande ord: ”När jag spelar på min lyra och barnen sitter och lyssnar på morgonen, så kan jag se, 

märka att någonting fångar dem. De sitter och tänker… de tänker liksom på något sätt ut i det 

känslomässiga, i det astrala, det musikaliska”. Det tycker jag säger en hel del om hur man kan arbeta 

med ämnet musik för att hjälpa barnen till en harmonisk utveckling där musiken kan väcka glädje, 

upptäckariver och lust till eget skapande som det står i waldorfskolans läroplan. 

När jag har lyssnat till lärarnas erfarenheter i arbetet med pentatoniken i de lägre klasserna, 

genomsyras svaren av att det finns en tanke och övertygelse om varför man arbetar på det här sättet. 

Att denna kunskap förmedlas på medvetet sätt tror jag ger undervisningen en äkthet som väcker 

entusiasm och engagemang hos både lärare och elever. Jag tror att om man som lärare själv är 

förankrad i det man ska förmedla till barnen kan man stimulera dem så att fantasin får komma fram, 

och därigenom kan de skapa egna bilder av det de upplever. Eftersom mitt syfte har varit att ta reda på 

hur medvetet undervisningen i den pentatoniska skalan görs med de yngre barnen, vill jag påstå att 

lärarnas kunskaper, insikter och uppfattningar grundar sig på hur waldorfpedagogiken ser på fostran i 

sin helhet, något som också tydligt kommer fram i Wünschs (2003) tolkning av Steiners tankar om 

musik i boken, Musikens skapande kraft; Musikundervisning i Waldorfskolan: 

Den har sitt stora värde genom att den utgår från ”en musikalisk människokunskap” […] som den 

uppväxande människan går igenom ur fysiologisk och psykologisk synvinkel, och som medför 

ständigt nya själsliga utvecklingsmöjligheter, till vilka musikpedagogen måste vända sig (Wünsch, 

2003, s. 9). 

 5.2 Diskussion av metod 

Detta arbete har utförts genom en kvalitativ forskningsintervju där fyra lärare som är eller har varit 

verksamma i waldorfskolor har intervjuats. Valet av metod har varit intressant på många sätt med 

tanke på att en intervjuundersökning är ett omfattande hantverk som tar tid att lära sig. Jag har fått 

möta människor som varit väl insatta i ämnet och med lång erfarenhet av det pedagogiska arbetet. Mitt 

val att vilja utgå från en hermeneutisk meningstolkning för att få ut det mest lämpliga för 

undersökningens syfte var inte ett medvetet val, jag tilltalades av det Kvale och Brinkman (2010 s. 

226) beskriver som ”ett sjunde rättesnöre […] tolkningen går utöver det omedelbart givna och berikar 

förståelsen genom att frambringa nya differentieringar och samband i texten och därmed vidga textens 

mening”. Detta bedömde jag som relevant för att på ett tydligt sätt kunna hitta intressanta och viktiga 

faktorer och få fatt i mer fruktbara frågeställningar i mötet med de intervjuade. Det har inte varit helt 

givet att förstå sig på den hermeneutiska meningstolkningen när processen väl var ingång. Det är svårt 

att så har i efterhand vara konkret och säga att en annan forskningsmetod för min frågeställning kunnat 

vara mer passande när jag saknar kunskap om detta. Det återstår att se i ett kommande 

forskningsarbete. Däremot utesluter jag inte tanken på att observation som metod också hade varit 

relevant för mitt syfte. Många av de svar som intervjupersonerna resonerade kring tycker jag grundar 

sig i det Wünsch berör om musikfenomenologisk betraktelse, Wünsch (2003,s 16) ”Resultatet kommer 

hos varje lärare att ta sig individuellt uttryck och därigenom se annorlunda ut i varje enskilt fall”. Det 

hade varit intressant att se hur lärarna interagerade med eleverna i en undervisningssituation med den 

pentatoniska musiken för att i varje enskilt fall se vad denna konstnärliga process åstadkommer hos 

barnen. 

5.3 Slutord 

Innan jag började min undersökning hade jag väldigt lite kunskap om den pentatoniska musikens 

historiska bakgrund. Det var intressant att upptäcka att det inte var något som endast waldorfskolor 
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använde sig av. Genom en grundlig research av den pentatoniska skalans historiska bakgrund har jag 

kunnat visa att ett antal musikpedagoger som Carl Orff, Zoltán Kodály, Bela Bartók, och Wolfgang 

Wünsch som bl.a. har tolkat Rudolf Steiners tankar om musik, för att nämna några, har varit eller är 

påverkade av den pentatoniska musiken i sitt musikpedagogiska syfte. Det har varit oerhört givande att 

ha fått tagit del av fyra pedagogers undervisningsmetoder, som på ett engagerande och medvetet plan 

arbetar med musik och den pentatoniska skalan. Jag hoppas att med min undersökning kunna väcka 

nyfikenhet för hur waldorfpedagogiken undervisar i musik och vad detta har för betydelse för barnens 

framtida utveckling. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

Hur tänker du som pedagog kring arbetet med den pentatoniska skalan?  

Tycker du att den pentatoniska skalan är viktigt i arbetet med barnen? Varför? Motivera! 

 

På vilket sätt använder du dig av den pentatoniska skalan i undervisningen?  

 

Berätta lite hur du arbetar. Hur går det till när man arbetar med den pentatoniska skalan? 

 

Används den pentatoniska skalan spontant eller regelbundet i musikundervisningen?  

Hur ofta? Kan du ge några typiska situationer när den används? 

 

Använder du ofta pentatoniska instrument eller sånger? I så fall; vilka instrument och vilka 

sånger?  Mer specifikt; på vilka sätt används dessa instrument och sånger. 

Hur (enligt dig) upplever barnen musiken när du arbetar med den pentatoniska skalan? 

 

Vad anser du pentatoniska skalan har för inverkan på eleverna? Vad är det för inverkan och 

hur märker du det? 

 

Vad tror du barnen lär sig när man använder sig av den pentatoniska skalan? 

 

Finns det något djupare syfte i att använda sig av den pentatoniska skalan i undervisningen? 

Är det centralt att utgå från den pentatoniska skalan i de lägre klasserna då man undervisar i musik på 

waldorfskolan? I så fall; varför är det så?
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