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Förberedelse

Hej lärare!
Den här lärarhandledningen vänder sig till dig som lärare. Den är framtagen för att 
vara ett stöd för dig så att du kan förbereda dina elever på den upplevelse ni ska ta 
del av. Den innehåller information om produktionen, praktiska fakta som är bra att 
känna till, några tips på hur vi tänker att upplevelsen kan kopplas till mål i läroplanen 
och en samtalsmodell samt övningar för att ni ska kunna arbeta med upplevelsen 
efteråt.

Vi hoppas att du och dina elever ska få en bra upplevelse som kan ge er inspiration 
och väcka nya tankar och känslor!

Viktigt angående Covid -19
Vi hoppas kunna genomföra våra konserter/workshops för skolorna utifrån de rikt-
linjer som finns och de säkerhetsåtgärder som krävs för att alla parter ska få en trygg 
och säker upplevelse. 

Det här gör vi: 
Vi följer https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktu-
ella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

 Vi har tagit fram hygien- och säkerhetsrutiner, och ser till att avstånd hålls i största 
möjliga utsträckning.
 
Det här behöver du göra: 
Hjälp oss att hjälpa eleverna att hålla avstånd och god handhygien. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
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Förberedelse

PRAKTISK INFORMATION
• Antal musiker: 5 sångare = 5 röster. All musik framförs a capella d.v.s. utan instrument

•  Konsertens längd: ca 40 min

•  Det är inte tillåtet att äta eller dricka under konserten. 

•  Mobiltelefoner ska vara avstängda eller på flygplansläge. 

• Mer information: https://jojjo.se/evenemang/riltons-vanner/

Fakta!

Så här förbereder du din klass
Samtala gärna i klassrummet om elevernas erfarenhet av musik. Detta är för att 
förbereda dina elever på upplevelsen och att de ska dela med sig av erfarenheter till 
varandra. Skriv gärna upp deras svar på tavlan. 

Här är exempel på frågor ni kan samtala kring:
• Vilken musik brukar eleverna lyssna på hemma?
• Har eleverna varit på en konsert tidigare? Vilken typ av musik lyssnade de på då?
• Fråga dina elever om de har några förväntningar på konserten ni ska besöka. 

Ordet ”ensemble” kommer från franskans tillsammans och i musiksammanhang menar 
man liten grupp. Riltons vänner, som ni ska få möta är en sångensemble som består av 
5 sångare, 5 röster.

Vad händer när man som ensemble ska sjunga tillsammans? Vem bestämmer? 
Är någon stämma/röst viktigare än någon annan?  Har rösterna olika roller?
Är det bra att vi är olika? Hur skulle det annars låta? Kan vilka ljud som helst bli musik?
Hur uppkommer ljud när vi pratar/sjunger? Diskutera gärna dessa frågor före och 
efter konserten.

3.30 min
film!

RILTONS VÄNNER med Heroes (Måns Zelmerlöv)
https://youtu.be/OgzcBP7mVWw

https://jojjo.se/evenemang/riltons-vanner/
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Om konserten
Gruppen vill väcka sånglusten hos sin publik och visar hur mycket man kan göra med 
sin egen röst. Eleverna kommer att få prova på olika röstuttryck och får vara delaktiga 
i konserten under olika moment. Vi får en inblick i hur rollerna i en ensemble kan 
flyttas och varieras och hur man turas om att dela på musikaliska funktioner. Den här 
konserten kan vara en öronöppnare och önskan om att själv börja experimentera 
med sin egen röst eller börja sjunga i en kör och höja sin stämma!

Musiken som Riltons Vänner framför spänner över flera genrer – från nordisk vokal-
pop till nordiska vokalpip. Ibland covers, ofta originalmusik. Alltid a cappella. Bred-
den syns även i Riltons Vänners många olika samarbeten. De har jobbat och uppträtt 
tillsammans med Henrik Dorsin, Rigmor Gustafsson, Magnus Lindgren, Åsa Jinder 
och Janne Schaffer för att nämna några. Under många år fungerade också Riltons 
Vänner som kör i Electric Banana Band, där de i chockrosa kläder gick under namnet 
”Los Flamingos”.

Riltons Vänner startades 1999 på Stockholms Musikgymnasium. Under åren har 
gruppen hunnit med att släppa sex album och gjort ca 1000 framträdanden i Sverige, 
Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Kina, Japan samt USA. De har mot-
tagit många priser & fina recensioner, inte minst internationellt. 2006 mottog de a 
cappella-världens egen ”Grammy” i CASA:s tävling för inspelad vokalmusik.

Riltons Vänner är:
Mathilda Lindgren
Daniel Greayer
Mia Greayer
Linnéa Rilton
Sebastian Rilton

Upplevelsen och undervisningen
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Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer
På vilket sätt bidrar en konsertupplevelse till läroplanens måluppfyllelse och 
varför bör eleverna gå konserter?

Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer 2.2 Kunskaper - Mål s.14
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola – kan använda 
många olika uttrycksformer så som språk, bild, musik, drama samt har utvecklat 
kännedom om samhällets kulturutbud.

Lgr11 Musik s.149
Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tanke-och käns-
lomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har 
olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig 
del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. 
I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya 
uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

• När konserten börjar blir både elever och lärare publik. Ge dina elever utrymme 
 att leva sig in i konserten och få uttrycka känslor och spontana reaktioner.

• Du som lärare är fortfarande ansvarig för din elevgrupp. Men kom ihåg att 
 njuta själv också!

Upplevelsen och undervisningen

Koppling
till LGR!

Kom ihåg!
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Så här följer du upp med eleverna efteråt.
Genom att samtala om en upplevelse tränar eleverna på att analysera konstnärligt 
innehåll, olika tekniska beståndsdelar, en konserts samtida kontext och så vidare. 
Det är en form av källkritisk övning där man frågar sig varför, av vem, för vem.

Det finns tre grundförutsättningar du som lärare kan utgå ifrån och kommunicera när 
du leder ett samtal med dina elever: 
•  Vänta med värderingar som bra eller dåligt.
•  Alla val i konserten är medvetna val.
•  Utgå från dig själv och din egen upplevelse.

Börja med dessa två frågor:
•  När började konserten tycker du? 
•  När slutade konserten tycker du?

Beskriva 
Börja med att så konkret som möjligt beskriva vad ni såg och hörde. Försök vara 
konkreta! Låt eleverna säga saker som du som lärare kan lista på tavlan.
Till exempel: Hur många musiker var med? Vilka instrument? Vilka melodier hörde ni?
Var det akustiska eller elektriska instrument? Fanns någon scenografi eller rekvisita?

Tolka 
Nu är det dags att tolka konserten beståndsdelar. Gå igenom de saker ni listat på 
tavlan. Fråga er varför denna detalj var med i konserten och vad bidrog det med till 
upplevelsen? Varför såg scenen ut just så? Varför hade musikerna på sig sådana
kläder osv?

Reflektera 
Det tredje samtalet är de fria associationerna och reflektionerna. Med vilken känsla 
lämnade ni konserten? Vad har konserten fått er att tänka på? Om ni fått ändra något 
i det ni sett/hört, vad skulle det vara?

Övning: 
Vem tar den lägsta tonen respektive högsta tonen? Dela in er i grupper. Dela ut toner 
till varandra som bildar ett ackord, t.ex. en treklang. Redovisa för era klasskamrater. 
Förberedelsetid, max 5 minuter. Redovisning max 1 minut/grupp.
Lycka till!

Efterarbete

Analysera!

Övning!


