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TORORI)

Vid Musikhiigskolan i Gtiteborg bedrivs sedan nAgra Ar forskning och ut-

vecklingsarbete inom omrAdet synt-midi-data. Detta har bl. a' resulterat

i att slamtliga studerande vid musikldrarlinjen nlmera- fAr utbildning i
arrrrtittduttdei av den nya musikelektroniken och hur detta tilliimpas i
rnusikundervisning.

En viktig del i denna verksamhet 6r de ftirs6k med pedagogiskt utveck-

lirrgr"tbJt" som bedrivs ute pA olika skolor. En del i egen regi och andra i
saiarbete med verksamma musikldrare pA feltet'

F$rsiiken vid Presseskolan, Onsala, iir ett av dessa projekt. let har bedrivits

som ett samarbete mellan skolans musikliirare, Anders Litfeldt och Musik-

i6g.k;* i Gtiteborg frAn vilken ftirutom jag sjiilv iiven Per-Anders Nilsson

har deltagit.

Projekten initierades hiisten-88 och bedrevs vAren-89 samt ldsAret 89/90'

Denna rapport 6r en redovisning och utvdrdering av dessa projekt.

underlag ftir rapporten 6r de observationer och anteckningar som gjordes

,rttd"r prijektens genomftirande, de samtal vi hade vid planerandet, mellan

lektionstiifallen och e{ter projektens avslutande samt de intervjuer jag

gi"ia" med sAvtil Anders som de deltagande eleverna, bAde under arbetets

ia"g *rr efter. Avslutningsvis hade vi en gemensam genomgAng och utvdr-

iering med utgAngspunkt fr&n skisserna till denna rapport'

Diirfiir vill jag framhalla att iiven om jag st6tt ftirfiirfattandet av denna

oppo* rA i"" sAviil Anders Litfeldt som Per-Anders Nilsson stor del i
arbetets utformande och innehAll.

Utvirderingen har gjorts med medel frAn Utbildningsdepartementet via

Musikpedagogiskt centrum (MPO i Stockholm'

Denna rapport ingar som en del av den redovisning som MPC 96r till
departementet.

Giiteborg 2519 L99l

Giiran Folkestad
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INLEDNING

Frirsdksverksamhet med synt-midi-data i musikundervisningen har bedri_
vits och bedrivs pA mAnga skolor i Sverige.

utgingspunkten har i de flesta falr varit att testa om den nya musik-
elektroniken f,r ett anviindbart hjtilpmedel i musikundervisningen och i sa
fall hur det ska g6ras.

I en ftrsta studie "Elektrotekniska hjalpmedel i musikundervisningen"
(Folkestad 1989) studerades frra verksamheter. MAlet var att besk-riva
verksamheterna samt vilka tankar och id6er som legat bakom dessa ftan
ftirsdksledarnas sida. slutsatserna i studien bildade plattform och utgangs-
punkt fiir det fortsatta forskninparbetet inom dmnesomrAdet vid Musik-
htigskolan i Giitcborg. Framfiirallt konstateras att det unika med den nya
utrustningen 6r att den g-er eleverna mtijlighet att komponera egen -orik.Denna mdjlighet har sedan varit utgangspunkt ftir de skolftirltih vi del-
tagit i.

Att ge elererna mdjlighet att komponera egen musik har ocksa varit ut-
gangspunkten frir de projekt vid presseskolan, onsala, som her presenteras.

Den teoretrska bakgrunden till projektet och forskningsinriktningen pre_
sente-ras utftirligt i ett separat arbete "Datorn och den nya musikeleklronik"r,
i ett didaktiskt perspekti/ (Folkestad 1991).

Ddr konstateras inledningsvis att musikundervisningen ska ta fasta pa de
aktiva, kreativa momenten som 6mnet erbjuder och itt eleverna i enlighet
med lfiroplanens rubrik "Att skapa musik" verkligen ges tillftille till dei.

Yi -ry att den nya musikelektroniken 6r ett anviindbart hjtilpmedel att
ftirverkliga detta.
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synt nidt-data.projekt pl Presseskolqn, onsala vt -89.

Beskrivningen av det fiirsta Arets projekt blir med avsikt dversiktlig. Det

hela hade fo:rmen av pilotprojekt, diir vi startade ganska ftruts6ttningsl$st,

testade uppliiggning, -"tod"" och arbetssiitt, och mycket ay det vi giorde

formades pA .'i!"tt. be slutsatser frAn utvlirderingen av det fiirsta pilotAret

som avslutnintsvis presenteras i detta avsnitt lAg sedan till grund ftir
projektet liisAret 89/90.

TORUTSATTI{INGAR

Bakgrund
Musiklfiraren vid Presseskolan, Anders Litfeldt, kontaktade Musikh$gsko-

i*ig6t.Uorg med en fiirftAgan om det fanns mdjliqhe!-att fA^ experthjdlp

-"a "tt 
g"rroiofiir" ett ftirsiik med musikelektronik i ek 6. Anders hade

konstateiat att det i alla klasser fanns elever som hade syntar hemma' men

som aldrig fick arbeta med det i skolan. Han var intresserad av att testa om

man kunde arbeta med det i skolan och hur det skulle gtiras inom ramen fiir
musikfimnets timmar pa grundskolans mellanstadium. Han hade klara

iiJ*" o- uppl6ggnine ochlnnehAll, men tyckte att det egna kunnandet,

framftir attl-aeiienit"kttirkt, apparatmiissiga var ftir daligt. E{tersom

pJugogirLt utvecklingsarbete av den htir typen 169i linje med den ftirsiiks-

ie"tJaitft"t vi vid Mulikhtigskolan i Gtiteborg biirjat bygga upp, bAde in-

ternt och externt, var vi intresserade att vara med. Per-Anders Nilsson och

Cti"* Folkestad kom derftir attfungera som handledare under projekten'

Preseeskolan
presseskolan 6r en lag- och mellanstadieskola tillhorande onsala rektors-

omrAde i Kungsbackakommtur. Skolan har sammanlagt42S eleveruppdelade

pA 17 klasser.
SnoUn och kollegiet som helhet har en positiv instdllnin_g-till musik och

musik6mnet. De[ta yttrar sig bl a i att man har en sdrskild, efter lAg- och

mellanstadiematt, vilutrustad musiksal. Det iiwiga kollegiet visade under

hela projekttiden stor 1?irstAelse fiir den r6'ra och de problem som ibland

uppsLd och stiillde upp och hjelpte till med det de kunde"

Ekonomi
Finasierin gen skedde med medel fijr kulturproj ekt frAn Ldnsskolen 6mn den
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i Hallands len (10.000i) samt frAn den egna skolan i form av LUVA-
medell (to.oooi).
Musikhiigskolans del i genomftirandet av projekten finansierades delvis
med anslag fran Musikpedagogiskt centrum tnapcl i stockholm.

Pnojektklasserna

Samtliga ek 6 vid skolan skulle delta, dvs 6d 68 och 6C.
Projektct skulle bedrivas huvudsahligen pa klassernas ordinarie musik_
timmar och i helklass. Dock fanns ytterligare en veckotimma att anvAnda
som resurs, vilket visade sig nddviindigt

Lokaler
fillgiingliga lokaler var, ftirutom sholans musiksal, klassernas ordinarie
klassrum samt tva mindre grupprum och de studiegardar som fi nns mellan
klassrummen"

Uhretning
utrustningen som Anders lyckades skrapa ihop med hjiilp av vad som
tidigare fanns, de nya anslagen och genom att u"", *ickte till tre
arbetsstationer. Den ena bestod av en nyintropt synusequenser av typ
workstation (Roland D-20). Den andra av en separat sequenser (yamaira
Dx-100) + trummaskin och den tredje av en synt med vad som brukar kallas
"heyboardfunktion er',_dvs mdjlighet att piogrammera kompfigurer och
melodislingor (GEM DSK-S). Dessutom fanns en separat irummaskin
(RolandrR-505). Detta visade sigsnart inte r6cka, sa pe-r-Anders lanade ut
en synusequenser (ESQ-1). Dessutom tog de elever som hade egen utrust-
ning hemma med sig denna till skolan.

PNOJEKIETS GENOMFONff{DE

Intmduktionedag
Projektet agde rum veckorna 8 - 1? varterminen lggg och inleddes med en
introduktionsdag. PA fiirmiddagen hade per-Anders och Gtiran en konsert.
Diir visades olika anviindnings- och arbetsmiijligheter med synt-mididata-
utrustning. PA eftermiddagen triiffade vi de tre grupperna i varje klass som

t

I LUYA: lokalt utvecklingsarbere. Medel ft r dera finns ar s6ka lokalt pa varje skota



valt att arhta med musikskapande och l6rde dem grunder och arbetssdtt

med sequenserutrustning.

Vid den inledande konserten visades:

1. Sequenserbakgnrnd med sAng och saxofon till'

2. Presentation av utrustningen och lite hur vi jobbat'

B. InstrumentallAt med kompet pA dator och livespel pA saxofon till.

4. Demonstration av samplingsteknik och exempel pahurman kan giira en

ljudberiittelse.

5. Datorkomposition bestdende av ihopsatta samplade delar'

Vid eftermiddagens lektioner gick vi igenom:

1. Trummaskinen (RolandTR-505). Hur den fungerar och begrepp som

pattern, song/track mm.

2. Genomg{ng av arbetsrutiner och alternativa siitt till notation och minnes-

anteckningar t.ex. ackordanalys med taktnumrerin g'

3. Sequenserarbete. Funktioner och arbetssiitt t.ex. upplaggning av arbetet

-"i trummor, bas, kompfrgur osv' GenomgAng av funktionerna real

time, stcp time, quantize' copy och transpose'

Arbetet i gnrPPer:na

Efter denna inledande dag bitrjade arbetet i grupperna. Dessa hade Anders

satt samman i fiirvdg,baseiatbade pAvadeleverna sjiilvaiinskade, men 6ven

;ine" de praktiski fiirutsittningar i form av timmar,lokaler och utrust-

ning som rAdde.
FOritom de tre grupper som skulle arbeta med lAtskrivande bildades i varje

klass 6ven hf,bupper med 6vergripande uppgrftel. Den ena var "SAng'

gr,,ppen". Dess uppgift var att vara mld och sjunga alla litar samt att hjdlpa

liU -.a bxhkrivniig. Den andra gnrppen var "Inspelningsgruppen". Deras

;d;ft bestod i att ipela in de olika gruppernas id6er och lAtar bAde ftr
dokumentation och som stiid i lAtskrivandet'
eoiranitrg"n till dessa bAda grupper var som sagt dels begriinsningen i

utrustning, men iiven att dessallever uttalat sa sig inte vara intresserade av
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att skriva lAtar. Men mest var nog ldsningen en fiiljd av att arbetet mAste
bedrivas i helklass.

Bedovieningen / Showen

Projektet avslutades med en gemensam konsert infiir 6wiga skolan. Den
genomftirdes i g5rmnastiksalen med den befintliga rjudanldggningen som
sanganliiggning. varje grupp framftirde sin lat. De med sangtatar tillsam-
mans med "Singgruppen".
Dessutom videofiknades bade arbetet i gmpperna och konserten. videon
utgjorde flven redovisningen till Uinsskoleniimnden.

UTVARDERING / SLUISATSIER

Utviirderingen av detta ftirsta pilotAr utgick frAn tvA huvudfrAgor:

1. Vad var positivt? Vad tar vi med oss till n6sta Ar?

2. vad var negativt? vad var inte bra? vilket fungerade inte? varfiir? Hur
gdr vi istiillet?

Uppl6ggDingen

Det var alltsA tre klasser som deltog i projektet och alla elever i varje klass
skulle vara med. vi hade diskuterat innan ifall vi endast skulle latade som
visade sigspeciellt intresserade delta och lAta resten gtira annatunder tiden"
Vi kom dock fram till att om vi presenterade projektct som ett erbjudande till
alla och samtliga anmtilde sig som intresserade, s6 var vi ocksa skyldiga att
ta hand om det intresset och lAta alla vara med.

Det blev totalt 75 elever som deltog, vars arbetspass ibland dverlappade
varann och vi (Anders + dom ganger Per-Anders ellerGtiran varmed) rp""t g
som tokar. Det gick helt enkelt inte att klara av pA ett tillfredstjillande sett.
Det blev fiir lite av allting, dvs lokaler, utrustning och tid att i lugn och ro
gtanna hos grupperna och instmera.

Eller som Anders uttryckte det: "Det stiirsta problemet var att jag var fiir
optimistisk. Jagtrodde att det skulle ga att genomftira med tre klisier. Men
det var ett h6stjobb."

Med utgangspunkt fran detta bestiimde vi att nfista ars projekt skulle gtiras
i endast en klass. Dessutom skulle hlassliiraren involveras i arbetet fitr att
kunna fungera som hjdlpldrare At musikltiraren.



fidsAtgAng
Projektet bedrevs under sammanlagt nio arbetsveckor med introduktion

den fiirsta veckan, sju veckors arbete i grupperna och redovisning den

nionde. Det visade sig lagom. Den tidspress som iindA uppstod i veckorna

uppkom mest av att det var tre klasser ig0ng samtidigt.

Introduktionedagen
Introduktionsdagen var lyckad. Den verkade ge eleverna en kick attkomma
igang med alet eena arbetet och en bild av hur det kan lata, vad man kunde

gtira rned utrustningen och hur man anvdnder den.

Arbeteupp gifter / GmPPindelning

Det hela hade initierats av att nAgra hillar i varje klass hade egna syntar

hemma och var intresserade av att arbeta med sAdant i skolan. En idd var

att de skulle spela pa syntarna och kan ske fa hj 6lp av n agra tj ej er att sjunga.

Ganska snartvisade det sig dock att alla var intresserade att fA prova pA

arbetet med synUsequenserutrustning.

Att alla som dr intresserade av att delta ocksA fAr giira det tycker vi iir en

ftirutsdttningfiir att det ska vara berflttigat och fiirsvarbart att arbeta med

musikelektronik inom ramen fiir den obligatoriska skolan' Det fAr inte bli
si att den nya tekniken anviinds till attbefiista gamla kdnsroller, niimligen

att tjejerna-sjunger och killarna spelar synt. Alla ska fA chansen att prova

alltini, pA samma villkor. Ofta visar det sig dA att mAnga tjejer iir v6l sA

duktiga som killarna.

Arbetsuppgifterna valde eleverna sj6lva, med viss styrning ftAn Anders' I
vissa fali verkade valet inte sA genomtiinkt. Det blev det kompisarna valde'

Ofta var de vflldigt lAsta vid att de skulle gdra en viss sak och bara det' De

bestiimde att 'jag ska spela", 'jag ska komponera"' "i"g tl9 skriva text',

utan att ta'nka sig att dsflven kunde vara med och hjiilpa till med de andra

delarna eller ati alla kunde vara med och sjunga. Fiir vissa grupper

fungerade det dock bra.

Det iir viktigt att man noga tiinker igenom hur man present'erar ett projekt,

de olika arbetsuppgifterna liksom hur eleverna ska viilja uppgift. Det

pgttj*a" aret giorde vi istiillet sa att var och en, utan att diskutera med

i.o*iiru*", Uinkte igenomvad dehelstville arbetamed. Detta skrev de ner

pe 
"t 

ttpp o"tt da""ft"".atte vi ihop gnrpperna utifrAn vad de iinskat arbeta

med.
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Ett annat problem uppstodnflr grupperna fiirstikte giira alrt pa en gang.
Har man valt att utga ifran en text, mAste texten vara i stort settftirdi!
ndr man satter igang med det praktiska arbetet vid synten/seqoense*.
Nu satt flera grupper och skrev tcxter samtidigt som andra i gruppen
giorde melodier och de som jobbade med texten hade p& sa vis inte htjrt
melodierna de skrev text till ...
Tiden vid apparaturen blir 6nda sa knapp att man behtiver all denna
till de moment som oundvikligen krdver utrustningen. Nu fiirsvann mycket
tid till sadant som med ftirdel hade kunnat g6ras i ftirvdg eller pa annan
tid t.ex. svensktimmar.

Ett siitt att sysselsiitta alla var att gtira tva "uppsamlingsgruppef av dem
som inte deltog i nagon av de tre kompositionsgruppema som bildades i
varje klass. Iddn med dessa grupper var att "sanggmppen" skulle hjtilpa de
6wiga grupperna med att sjunga deras alster och att "Inspelningsgnrppen"
skulle spela in och dokumentera under arbetets gAng.
Detta fungerade inte bra. L6sningen ktindes redan ftan biirjan som en
nddldsning och det besannades under arbetets gang. Problemet var att det
inte fanns ndgot att sjunga och vdldigt lite att spela in medan kompone-
randet pagick i grupperna. PA sa vis hade de inget vettigt att giira fiirriin de
andra var sa gott som klara. Detta fick i sin tur till fiiljd att de mest drev
omkring och stiirde dem som arbetade med att komponera.

En annan id6 var att "sangruppen" 6ven skulle kunna hjAlpa till med
att skriva texter. Det fungerade inte heller" Eftersom komponerande och
textskrivande dr nAgot som sker i grupperna ndr dessa komrner i gAng
och b6rjar fungera tillsammans, sa gar det inte att nagra kommer in utilrAn
lit€ dA och dA och ftjrsiiker hoppa in i en process som pAgAr mellan grupp-
medlemmarna. Antingen jobbar man ihop i gruppen underhela tiden eller
ocksA inte alls. NAgot mellanting existerar inte. Ddremot kan man itwm
gruppen ta pA sig olika uppgifter eller viixla mellan dessa"

Ett sdtt att l6sa "textproblematiken" dr att alla skriver texter, t.ex. i
svenskdmnet, innan projektet startar.

I sjalva arbetet med att komponera fungerade det bra i sa gott som samtliga
grupper. Alla fick fram lAtar de var ndjda med fiven om det var stressigt pa
slutet och det kriivdes en hel del tid utiiver den vanliga ftir att det skulle
bli mtijligt ftir alla att ha nAgot att framfiira pA konserten.

Gruppstorleken var 4-5 elever vid varje arbetsstation, vilket var fiir mycket.
lir man fler lin tre sa kommer latt nagra fiir lsngt ilan apparaturen och



ddrmediftAn skeendet. Dtirftir sattdet oftanAgon sominte tyckte sighanAgot

att g6ra. Det skapar oro och det blev ocksA oroligt ibland'

JindA mAstc man inse att det realistiska, om man ska bedriva arbetet i
t.ttt"tt, tir en s&dan gruppstorlek. Framftiralltberoende pA de ekonomiska

"ittt 
o" som giiller pa de flesta skolor. vi tror att man genom att fiirbereda

ele.,erna beitre infiir projektet, sA att alla kiinner sig delaktiga och vet vad

som ska giiras, kan underldtta arbetet i sA stora grupper'

En annan liisning vore att lAta halva klassen arbeta At gflngen och l$ta dom

andra gdra nAt helt annat och sedan byta.

Redovigningen

Den avslutande konsertcn inplanerades redan i biirjan av projektet. En del

f.e"at sig inte f;irdiga nar det biirjade dra ihop sig, andra-blev nervdsa' Vi

diskuterlde om dei var rdtt eller fel att skicka upp alla pA scen vare

G a" var mogna ftr det eller ej, men bestiimde oss ftir att giira det. EfterAt

"Jrtaae 
ingailever vilja ha det ogiort och det kiindes bra ftr alla parter att

vi genomfiirde den ursprungliga iddn.

vid framtradanden maste man arbeta pa att ge eleverna sa bra ftirutsiitt-

"ittg"; 
som miijligt. F6rutom att eleverna hade behtivt mer tid till att

n"6"eda sig, var ljudanliiggningen alldeles fiir dalig. Har man en konsert

med s5mtar, trummaskiner och seng sakravs en bra PA-anliiggning. om inte

skolan fiirfogar 6ver en sAdan 6r det vdl anvdnda pengar att hyra en ftir

tillfiillet. Delsutom 6r det iinskv6rt med en liten ljusanlaggning, sA att man

Atminstone kan mdrkliigga mellan numren.
Detkankanske verka tiverdrivetatt anvAnda alltdetta i en grmnastiksal pA

en mellanstadieskola. Men hela arbetet gmndar sig pA tanken att eleverna

ska fA arbeta med n&got som 6r sA mycket som miijligt pA riktigt, sA som man

arbetar med det i vJrkligheten och dA m6ste dven redovisandet av deras

kompositioner prdglas .n d"ttt. Inte minst ftir att ge dem sjtilva och deras

alster full rdttvisa.

Vi anser att skolarbete, tiver huvud tageL,i mycket stiire utstriickning b6r

bedrivas i projekt som resulterar i redovisningar och fr-amfiiranden inftir

O*ig" klasser. Det kan vara diktlfisning, teater, danser eller utstiillningar'

I lfu- och mellanstadieprojekt 6r det bra om klassldraren deltar, b{de som

iesrirs till musiklararen mLn ocksA fiir att arbetet ska kunna integreras i den

;wig; undervisningen sA att processen fortgAr dven- mellan de egentliga

-"Jif.Utn-arna. Till detkommande Aret giorde vi d6rftir sA attklassl6raren
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deltog i projektet tillsammans med Anders.

Ufuruetning

utrustningens'brokiga" sammansfittning vallade en del bekymmer. Ganska
snart uppstod dnskemal om att fir arbeta med de ny" 

"p-p"ruterna, 
som

onekligen b{de l6t bdttre och "hunde" mer. Dessutom er aet tungrott att somlerare halla alla knappar och funktioner, som var viildigt olika mellan
apparaterna, i huvud_et. problemet var, som Anders beskiev det, att han
aldrig hann l6ra sig all utrustning riktigt bra under projektets gang;

'sant ddr maste mansitta och greja med sjtilv, i lugn och ro. Man kan
inte liisa instruktionsboken, medan eleverna tittaipa. Detfdr inte bli
sa att,iaha,nu tirdetettproblem och sa siitterSagmel neroch rivermig
i huwdet och sa ftirsvinner en hel rektion ftr J"rre-a innan jag hai
kommit pA vad det 6r."

Till ndsta ar ska vi hasamma utrustning vid alla arbetsstationer. En synu
sequenser av s k workstation-typ (Roland D-20). Den har ett fiir strolan
realistiskt pris (c:a 10.000:-), flr l6tt att liira sig, har inga sladdar som ska
kopplas ihop och er liitt att flytta mellan otifa tot at6r. Dessutom lAtcr
den bra och har bra funktioner.

PA en skola kan m8n av flera skiil intc fiilja med i utvecklingen och byta
apparatur sa fort det kommer nagot modernare eller bettre. bels blir det
alldeles fiir dyrt och dels hinner man som ldrare inte med att liira sigbeharska
nya apparater varje ar. Diirfiir far man istrillet k6pa den utrustning som
uppfrller de krav och <inskemal man har ftir dagen och arbeta vidare mei den.
Det kan vara bra att samordna inkiipen mellan olika skolor och stadier, sa att
de fiiljer en gemensamt uppgiord linje.

Fdrkunskaper
Kunnandet hos eleverna om hur olika instrument lAter och fungerar och om
hur melodier och latar 6r uppbyggda m.m. var vdldigt olika. D6rbr hrinde det
ofta att de olika eleverna i en grupp hiill pa med hel-t olika saker. En testade
trumljud, medan en annan giorde en melodi, en tre{ie letade efter hanig, ri"a
och den fiiirde funderade dverformen pa laten de skulle skriva. e" aeti aiog
vi slutsatsen att eleverna maste vara bdttre ftirberedda och ha haft nagoi
slags gnrn dkurs i instrument- och ensemblespel p6 vanliga in strument inn an
de bdrjar komponera, sd att de vet hur de instrument-rle ska ha med fran
synten fungerar, spelas och later i verklighetcn. Dessutom behdver man
sjunga en hel del och ga igenom lite formliira. Allt detta med syfte att nar de
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kommer till arbetet med sequenser och synt sa ska bara en uppgift vara ny'

nflmligen den att homponera. Allt annat bdr vara genomgAnget och testat

innan.
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Synt'midi-data-projekt pA Presseskolan, Onsala 89/90.

FONBEREDELSER

Ltis6ret 89/90 bedrevs nista projekt med komponerande med hj6lp av synt-
sequenser-utrustning. Det byggde till stor del pA de erfarenheter som
giordes viren innan och som redovisades i ftiregAende avsnitt. Denna g{ng
deltogbara en klass, en Ak 6 med 26 elever. Vi fiirfogade 6ver 4 arbetsstatio-
ner (Roland D-20) och utgAngspunkten var att alla elever skulle delta.

Vi konstaterade under projektet vt-89 att det var bra om eleverna infiir
arbetet med apparaturen och komponerandet vid denna hade bra ftirkun-
skaper, sA att inte tid behdvde tignas At det under sjiilva projektet.

Dfirftir gick Anders under hdsten-89 igenom fiiljande moment med den nya
projektklassen:

Teori
GenomgAngavhur en lAt iir uppbyggd, hur ackord fungerar, hur man byger
ett ackord, t.ex. treklanger mm. Alla i klassen liirde sig hur man rdknar ut
vilka toner som ingAr i olika ackord och hur man spelar dem. Undervis-
ningen bedrevs som praktisk harmonildra vid syntarna.
Anders gick even igenom hur nAgra lAtar var uppbyggda formmiissigt och
visade hur man kan bygga mycket av harmoniken pA tonika, suMominant,
dominant och mollparalleller.
Milet var att alla skulle fiirstA schematiskt hur en komposition kan vara
uppbyggd bAde till form och harmonik.

Vid genomgAngarna anviindes hela tiden den riktiga terminologin, dvs
tonika, subdominant osv.

Ibland frestas man som musikltirare att hitta pA andra ord fijr musikaliska
begreppinAgon slagstroattdetskaverkaroligareellerblimerlaftillgtingligt.
PA sikt iir det enbart ftirvirrande. Minga verksamheter har ett professio-
nellt sprAk, sA 6ven musik. VAr uppgift som musiklErare 6r att liira eleverna
att anviinda detta sprAk genom att ge dem insikt om begreppen bakom
orden. Problemet iir alltsA inte facksprAket i sig, utan hur vi gtir fiir att
begreppsliga och konkretisera det.
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I\ummor
AIla elever fick prriva pA att spela trummor pA ett riktigt trumset. De trtinade
enkla rockkomp. Som utgAngspunkt togs bl.a. nAgra av de komp som finns
ftirprogrammerade pA synten och eleverna fick testa att spela dessa sjiilva p&
trumsetet.
Avsiktcn med detta, ftirutom att de IAr sig spela trummor, frr att de ska fA
insikt om vilka funktioner de olika instrumenten i ett trumset har. SA att de
kan utgA ifrAn detta och veta vad det iir de hdrmar ndr de sitter vid synten
och programmerar trumkomp till sina lAtar. PA sd vis blir de inte heller
bundna till de ftirprogrammerade kompen utan kan lista ut hur deras
trumidder ska spelas.

Bas

AIla fAr prova att spela bas. Enkla regler ftir hur basen spelas gicks igenom,
t ex att man ftr det mesta spelar grundtonerna i ackordet, men ocksA hur det
lAter niir man inte gtir det. Olika typer avbasgAngarvisades, liksom olika sdtt
att rytmisera basen.

Gitan
Alla liirde sign6gra ackord och anviinde dessa i ensemblespel. Iddn var dven
att de skulle kunna kombinera livespel pA gitarr med synUsequenserspelet.

Srmt

Fortsatt syntspel ddr man testade lite merftirutom ackord och harmonifiiljder.
T ex melodispel och kompfigurer och de olika ljud som finns att tillgA.
Det dr viirdefullt att eleverna ges tillftille att prova lite sjdlva, 6ven med
sequenser, innan sjdlva projektet startar. Ftir att detta skulle vara mdjligt
stiilldes tvA arbetsstationer i klassens ordinarie klassmm, sA att de niir som
helst n iir de fi ck tid i det 6wiga skolarbetet kun de gA dit och sdtta sig och testa
en stund.

SAng

PA varje musiklektion sj<ingman. Det iir viktigt att trAna sjungandet ofta och
att hAlla det levande t ex genom att kombinera trtinandet av instrumenten
med att man sjunger till. PA sA vis triinar man iiven automatiskt kfinslan fiir
melodier och funktionen av dessa tillsammans med olika harmonier och

rytmkomp.

De ovan beskrivna fiirberedelserna tog sfiirre delen av hdstterminen i
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ansprAk. MAlet var att ndr de sedan bitrjade att med apparaternas hjalp
komponera, sA skulle just komponerandet, de musikaliska idder de ville
uttrycka., vara det enda nya, det enda de behiivde fokusera och koncentrera
sig pA. Owiga ntidviindiga kunskaper, vilka iir verktyg i kompositions-
processen, har de ftirhoppningsvis pA sA vis redan att tillgA.

GENOMFORANDD

Aven detta Ar bedrevs arbetet med att komponera under nio veckor, med
introduktion den fiirsta veckan och avslutande konsert infiir 6vriga skolan
den nionde. Vid den avslutande konserten hade vi tagit fasta pA erfarenhe-
terna Aret innan. En bra PA-anltiggninghade anskaffats, miijlighet till viss
ljussiittning fanns och framfiirandena var dver lag battre f?irberedda och

genomfiirda.

Under projekttiden hade klassen tillgAng till en resurstimma fiirutom den

ordinarie musiktimman. Det rdckte inte, utan Anders trtiffade gnrpperna
nAgon gAng fiir ett ltingre pass pA eftermiddagar och pA sportlovet.

Introduktionsdagen
Aven detta Ar inleddes projektet med en introduktionsdag dA Gdran och Per-
Anders visade pA olika sdtt att anvdnda utrustningen och de olika t;per av

kompositioner de kunde vtilja mellan att gdra sjiilva. Dessa var:

1. InstrumentallAt

2. Bakgmnd till raptext eller hiphop.

3. Ljudkomposition

4. Setta musik till bilder.

5. UtgA ifrAn en text man skrivit innan och giira musik till
den.

6. Skriva en Ut och sedan g6ra texten.

D6refter fick var och en enskilt fundera ut vad de helst ville arbeta med och

l6mna in sitt dnskemAl skriftligt. Detta fiir att det inte skulle bli kompisval.
UtifrAn dessa dnskem{l och sin kiinnedom om individerna satte Anders ihop
glupperna.
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GRI'PPERNA OCHVAD DE GJORDE

Nedan ftiljer en beskrivning av vad de oliha grupperna giorde och hur
arbetctbedrgvs i gmpperna. Underlaget ftirbeskrivningarna iir de obsena-
tioner och intervjuer som giordes under arbetets gAng, analys av den
datainsamling i form av dumpad midiinformation som succesivt giordes
samt de intervjuer som genomfiirdes efterkomponerandets slut. H6r redo-
visas 6ven de metodiska problem vi stiilldes infiir.

t. "J-z-n-w"

Denna grupp, bestAende av fina pojkar, valde att giira en instrumentallAt"
Det ftirsta vi reagerade ftir var att trumkompet var i 6/4-takt. Vi trodde att
det var en tillftiilighet att det blivit just 6/4-takt och att de var helt
omedvetna om det. Vid intcrvjuerna visade det sig emellertid att det var
avsiktligt. De hade fiirst funderat ut en figur och sedan testat att spela den
i 4l4,men uppttickte dA att den "inte frck plats". Diirftir liirliingde de takten
tills figuren fick plats och resultatet blev just 6/4. Att detta orsakade
pioblem infiir det fortsatta komponerandet insAg de inte, men det miirktes
tydligt ndr de fiirsdkte g6ra de andra instrumenten. Samtidigt var just det
lite udda trumkompet det originella och personliga sA vi ville inte be dem
iindra det. De testade alltmdjligt men fastnade allt snabbare och snabbare
pA att ingen, i deras 6gon, lyckades komma pA nAgot bra och de k6rde fast
totalt i ett fiirkastande av alla idder. Ingenting hiinde och uppgivenheten
spred sig. Metoden att l6sa denna knut blev att presentera ett arbetsstitt
vanligt hos gmpper som komponerar i grupp; var och en fick ta ansvar ltir
varsin del, som om de var gruppmedlemmar med var sitt instrument. En
skulle gtira en bas, med samma suveriinitet och auktoritet som hos basisten
i ett band. De andra fick inte fiirkasta iddn utan endast komma med
uppmuntrande kommentarer eller siiga om det ena eller andra var biittre dn
detftirra. Sedan tog ndsta man vid och giorde ackord, melodi eller motmelodi
osv. PA sA vis rullade komponerandet vidare. Basen spelades i 4/4-takt och
grundkompet till lAten blev pA sA vis ganska avancerad polyrytmik. Sjiilva
tyckte de bara det liit OK och sA sptinnande som de tiinkt sig. Ingen av dem
hade spelat innan och de anviinde apparaten till att komponera med, frAn
bttrjan. En del delar slopade de sedan i den slutliga versionen (bl a en
orgelfigur) och de spelade vissa delar live vid framtriidandet.
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2. ''CEAFS'.gruPPon.

Denna grupp som bestod av fem flickor valde att giira en sanglat. Tva av

fli.k";; btirjade skriva texten medan de 6wiga giorde etttrumkomp och

testade melo-ilier. De ktirde fast och efter tva arbetspass fiirkastade de den

ftirsta id6n och bdrjade om med en ny lAt. Denna fick namnet "Chafs" (deras

"g"" 
rtr"ning). D; tritrjade 6ven dennagdng med trumkompet och testade

m"elodiuppslJg till detta. GAngen efter blev det mest diskussion, men den

uurf.onri*f.tit och efter att ordentligtha diskut€rat igenom olika synpunk-

t"i pg H1uns uppl6ggning, innehAll och hur de olika delarna skulle lAta,

jobbade de m&lmedvetet fram den fiirdiga lAten'
"Dei marktes vilken distans flickorna hade till det de skrev om' Texten

ttrnaUa. o- en kille pA stranden som hade byxor med tjafs. "Oh vilken man,

"h;lk; musklero ltii en del av refr6ngen. Vi hade beriittat att en vanlig

metod vid arrangering var att musikaliskt fiirstflrka nAgot i texten' Det tog

de fasta pA och ftirsUiiltc ovan citat med kraftiga pukslag'-

D; #r ;j"j"rna kunde spela lite piano. Dtirftir var det naturligt fiir dem att
rp.iu pg w"ten medan de testade olika trumkomp. De kombinerade ocksA

framtrddandet med koreografi .

8. "IT'S OVER''gnrPPen.

Aven i denna grupp, som 6ven den bestod av fem flickor, hade alla valt att
,kriuu rn .g.tiUt *ud egen text. De btirjade arbeta utifrAn en redan ftirdig

t".i, 
"t." "ia 

det andra a-rbetspasset kom de fram till att de egentligen ville
gOi" ragrt annat. Framfijr allt tyckte de inte att musiken kdndes rdtt och

ion, a.t:"r egen. De var ute efter en annan stil. SA de fiirkastade den ftirsta

iaen *rtuorilude istiillet om frAn borjan med en ny lat. Denna gang startade

de med mel6din. De valde ett fiirdigt trumkomp pi D-20:n som de testade

,*todin till. under den her fasen var tvivlen manga om huruvida rytmen
passade ochvaddetvarde varute efter. Den vanliga situationen attfiirkasta

en id6 innan man ens prdvat den smdg sig p6, men efter det att vi pApekat

a"n", jomaae de konstruktivt. Efter att, ha testat vid D'20:n fortsatte de

arbetei vid ett piano, som flera av tjejerna spelar. De koncentrerade sig nu

pg t"*t, melodfoch ackord och komponerade fiirdigt laten vid pianot innan

ie Atervtinde till D-20:n fiir att alTangera och instrumentera bakgrunden'

Den kritiska fasen i denna grupps arbete var niir texten och refrdngmelodin

var klar. DA k6rde de fast och kom inte liingre. vi bad dem att se pa rytmen
i texten mellan vers och refrflng. Om refriin gen 6r textintensiv sA kan versen

m"a ni"a.t innehAlla luft (pauser, instrumentala delar med utrymme'fiir
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musikaliska kommentarer till textinnehAllet), ett vanligt s6tt bland profes-
sionella kompositiirer. PA sa vis gav vi dem en metod att arbeta viiare. I
stillet ftir att som klafingrig musikldrare s6ga att " ta bort det, 1699 till det,
sA blir det bra'.
Aven dessa hade arbetat fram koreografi och en del av laten giordes som
danssolo"

4. 'SVULLONAP'.

Dessa bada pojkar valde att gtira en rap. De gick till vtiga sa att de iignade
ftirsta gangen till att liira sig hur trummaskinen (RolandrR-b0b) fungirade
rent tekniskt, dvs hur man giorde patterns och song. parallellt -"d d"ttu
testade de den dven ljudmassigt genom att spela "live" pa den. Alla i klassen
har som sagt testat att spela pa riktiga trummor. Det tyckte de var bra
eftersom det "ger taktkdnsla" och "man vet hur de olika trummorna later i
verkligheten". Vid redovisningen liitde tvAandrahillariklassenframftjra sin
komposition.

6. "E-H Mfrul'

Aven dessa bade pojkarvalde attgdra en rap, men anviinde en Roland D-20"
Redan under ftirsta arbetspasset fick de till flera bra mdnst€r och kom snart
in pA att planera formen med mellanspel och break.

6. IJIJDKOMPOSTTION.

Tre pojkarvalde att gtira en ljudkomposition. Debdrjade med atttillsammans
skriva en story som de sedan tiinkte ljudsiitta med hjdlp av ljuden pa D-20:n.
Niir storyn var klar biirjade de inventcra ljudbanken och noterade vilka som
kunde vara anvdndbara. De ttinkte inte l6sa in texten och ljudldgga den med
effektljud, utan deras avsikt var att storyn skulle framga 6nda av
ljudkompositionen. De fiirsta fragesffillningar de brottades med var av typen
"Hur lAter en gubbe som springer nerftir en trappa?"
vi presenterade mdjligheten att spela in ljud med mikrofon och att anvdnda
portabandspelare, men i det fiirsta skedet valde de att arbeta med synv
sequensern. Hdr utnyttjade de apparaturen pd ett helt annat siitt iin de
6wiga. som exempel stiingde de av ljudet till metronomen och arbetade helt
takt- och pulsldst. Efter att ha arbetat nagra gdnger med D-20:n ktinde de
begriinsningarna med denna sa starkt att de gick 6ver till att anvfinda vanlig
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bandspelare och bygga sin historia pa konkreta ljud. I slutskedet fick dven
Anders rycka in och bista med fiirdiginspelade effektljud som de klippte in diir
de inte lyckats gdra egna.
vid framfiirandet spelades kompositionen upp och de tre utftjrde storyn i form
av mimteater, med kostymering, egenhiindigt tillverkad rekvisitaich dra-
matiskt utspel.

!i tryr att den hiir typen av uppgft 6r viktig att ha med. H6r ges mdjlighet
fiir dem som av osdkerhet, blygsel, ointresse, kanske diirftir att de "vet"
att de inte kommer att kunna giira lika bra latar som de andra, att tinda
arbeta kreativt med utrustningen. Som liirare kan man ibland bli irriterad
pa dem som inte 96r som man bestdmt t ex btirjar leta efter dungelljud pa
synten och leker med dessa istiillet ftir att g6ra den melodi med ackord.de
blivit tillsagda att giira. Men detta letande och lekande kan vara positivt och
utslag av att man kanske vill jobba med syntljuden pa ett helt annat s6tt. D&
ska man givetvis ocksA fA mdjlighet att g6ra det.

7. AUDIO-VIDEO-gnrppen.

Gruppen bildades av de fem pojkar som eftcr att ha sett introduktionen och
funderat sjiilva kom fram till att de inte ville jobba med musikaliskt ska-
pande i nagon av de formervi ftireslagit. Istiilletville l6ra sigjobba med ljus,
film och inspelning. vi tror det 6r viktigt att denna typ av a.betsupp-gift
frnn s med. Dels ftir att mrijligheten att fa skapa egen musik verkli gen ska vara
ett erbjudande och inte ett tvang. Dels ftir att undvika de konflilter och allt
arbete ettftirstik till sAdanttvAnggerupphovtill. Dessutom visade detsigvid
intervjuerna att de flesta i gruppen giort detta som ett positivt val.
uppgiften bestod alltsa i att arbeta med ljus, video och ljudupptagning och ha
ansvar ftr detta vid den avslutande konserten. De tiirjade med att lara sig
spela in med mikrofon och reportagebandspelare och byggde en liten videol
studio i ett hiirn av en sal der de tjvade sig genom att intervjua och spela in.
De skulle iiven hjdlpa till med att dokumentera projektet genom att spela in
under de olika gruppernas arbete"
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ELEVINTERVJI'TR

Fdrutom de intenrjuer och samtal jag hade under arbetets g6ng giordes en

mer ingAende intervju med varje gupp efter arbetets slut.

Eftersom arbetet hade bedrivits i grupp, giordes 6ven inten'juerna i grupp.

Anledningen var frimst praktisk. Att intervjua 27 elever och framftjr allt att
skriva ut de bandade intervjuerna, tar vdldigt lAng tid. Primdrt var ocksA

det intressanta att hiira hur grupperna hade uppfattat arbetet, hur de hade
arbetat, vilka problem som uppstAtt och vad de tyckte om den hdr typen av

arbete efterAt. Dessutom varjag intresserad av att fA reda pA vad de hade

fiir egen musikalisk bakgrund.

I den fortsatta forskningen fokuserar jag hur processen ser ut ner man

komponerar med $iilp av denna typ av utrustning och hur man anvdnder

utrustningen. Det kan ocksA vara intresssnt att se om det finns nfigot
samband mellan detta siitt att arbeta och den egna musikaliska bakgrunden
i form av skolning t ex i kommunal musikshola.

Givetvis iir det problematiskt att intervjua i grupp. Man mAste vara noga

med att lAta var och en komma till tals och rikta frAgorna sA att en svarar
At gAngen. Den stiirsta begriin snin gen 6r att niir man biirj ar komma At nAgot
ktinsligt som skulle vara intressant att gA in dupare pA, sA mAste man

avbryta med hdnsyn till elevens integritet infrir de tiwiga i gruppen. I en av
gruppern I var de an dra frAnvarande sA intervj un blev pA sA vi s en skild. Den

intenjun blev ocksA annorlunda och mycket lflttare bAde att giira och att
analysera.

Ett problem vid analyserandet av kompositionsprocessen vid grupp-

komponerande tir att det inte gAr att avgdra vilka delar som herrdr fr{n
utveckling av idder inom en individ och vad som 6r resultatet av interaktion
mellan gruppmedlemmarna. Dtirfiir kommer jag att i det fortsatta forsk'
ningsarbetet lAta elever komponera enskilt. Ftiljaktligen kommer dA liven
intervjuerna att gtiras enskilt.
Resultatet av den empiriska studien kommer att redovisas under vAren

1992.

Mycket av det som framkom vid intervjuerna har redan redovisats i
beskrivningarna av vad gnrpperna giorde och hur de arbetade (s 16-19).

Intervjumaterialet kommer iiven att ingA i ett stiirre material som analy-
seras och redovisas i ett annat sammanhang.
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Att intervjua 6r i viss man som att trAla; det 6r inte bara det man tiinkt sig
fran bdrjan att fa med som hommer med utan 6ven en hel del annat.
SlAende var t.ex. hur man i samtliga grupper kom in pa sina erfarenheter av
att spela i den kommunala musikskolan. I manga fall var det negativa
,upplevelser av systemet med uttagning, prov och utslagning. I manga fall en
kensla av att man inte duger. Det var en skriimmande uppuickt att i manga
unga mdnniskor idag har denna bild av hur musikskolans undervisning
fungerar. om den fir sann eller inte vet jag inte, men upplevelsen av den iii
ju alltid sann.
Man kan konstatera att manga hade bdrjat spela nagot instrument, friimst
piano, men slutat av nAgon anledning.

Ndr man ser resultatet, hur duktigt och med vilken glade de arbetar och
vilken potential de har bade att komponera, sjunga, spela och dansa, s6
stiirks man i tron hur viktigtdet rir att ungdomar fllr mdjlighet till detta.
Htir har skola, musikskola och fritidsverksamhet en viktig upp$ft att frlla
i attfangaupp detta intresse och behov och ge mdjlighettill dessa aktivite-ter.
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$,TIISATSER

Manga av de slutsatser, erfarenheter och resultat vi giort och kommit fram

iitioia"t ae Mda projekt6ren har redan presenterats i de tidigare avsnitten'

Hdr present€ras, kortfattat och i punktform, ytterligare nAgra:

Helhetsintrycket6rattprojektarbetenaldenhtirtypel6rviktigainslagi
;i.;ili[1,';. gaa" Hrare ocir elever stimuleras och musikdmnet profileras'

vi tycker oss ha fatt beliigg fiir att m6nga elever som annars aldrig skulle

n""-tiiti*rret att r.o*po"'Jo eg"n -orik nu giort det_med gott resultat.

?t h;; ;.fir6 sett vilken tillfredstiillelse detta gett hos eleverna'

vi har funnit synt-sequenser utrustningen vara ett anvtindbart hjalpmedel

ait ni*erniga-Uaae dra egna id6er om musikunden'isning och liiroplanens

intentioner om "Att skaPa musik"'

var utgangspunktharhela tiden varit att arbetetmed musikelektronik ska

uun^"itkolnilernent till dentraditionellamusikundervisningen,inte ersiitta

a"rr. t.f."if."n har inget egenviirde i sig utan ska anvdndas endast der den

;;; Lasta hjelp..il.t a:tt fiin'erkliga en undervisningsid6.

som framgar av beskrivningarna av gruppernas arbete var var gnrndliiggande

GAd*[;1t nir frur man"ger rad itir nA*ot intefungerar attinte siiga vad

-i" tJ.i."t, hur man skulle-giort sj6lv, otatt utgA ifrAn allmiin teoribildning'

;";;; och arbetsm"t"d;" roit ft"tko*mer i verkligheten niir personer och

grupper komPonerar.
Risken 6r annars stor att det egna skapandet intp blir_-sa. eget, utan en

iot.rrirrgaa" Hraren genom sina fiirslag och kommentarer 6r den som giir det

mesta av komPositionsarbetet'

Fdrberedelsearbetetunderhdsten (se s 13-15) varbra och detmiirktes tydligt

"ii "r".,"*r 
under a"f*at" projektet kom betydligt-battre-fiirberedda till

"tU*t"t 
och ddrigenom kom igAng snabbare med det de skulle gtira'

En anledning till att det blev s& pass olika kompositioner och resultat mellan

gtd;;; sZr vi ro1,, .n fiiljd av att vi i vflr presentation visade pA olika

mdjligheter att arbeta.
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Vi fann tvA huvudtyper av anvdndandet av utrustningen:

# De som anvinde utrustningen som ett arrangemangshjtirpmedel.
Dessa komponcrade laten n6gon annanstans, fiiretraiesvi. ,rid .tt
piano eller gita-rr. De giorde melodi, det mesta av harmoniken och text
klar pa ett traditionellt stitt, innan de gick 6ver till attarangero den
pa synt-sequensern. Diir la de pa trummor, andra instrument och
effekter och fick den pa sa vis att lata ,o* d" ville. Arbetar man pa
detta stitt utgar man inte ifran ett trumkomp utan ifran melodi och
ackord.
Arbetet vid utrustningen bestod alltsA till stor del av att ftirverkliga
den inre bild man hade av hur den fiirdiga kompositionen skulle H6,
dven om resultatet, hur det kit ner man testade, givetvis till viss dei
dven pAverkade vilken v6g kompostitionen slutligen tog.

# Den andra huvudgruppen bestod av dem som anvdnde utrust-
ningen till att komponera med fran b6rjan. Niir dessa satte sig vid
utrustningen hade de ingen klar id6 eller inre bild av hur den fiiirlica
kompositionen skulle komma att lata. Arbetet vid och med utrus-t_
ningen kom att styra kompositionens v6g. Dessa grupper L{irjade ofta
med att g6ra ett trumkomp som man gemensamtJoblade fram fiir att
fa riitt stdmning eller "riitt typ pa latl som man Ja. sedan la man till
bit ftr bit, instrument ftir instrument och lfit da det svar man fick fran
synusequenser styra det fortsatta kompositionsarbetet. F6r dessa
utgiorde alltsa sequensern ett interaktivt medium. Det svarade och
gav respons, vilket ledde till nya impulser i kompositionsarbetet.

9q{". hela projekttiden, inte minst vid redovisning och framftiranden,
radde-en kritiskt positiv och generds anda. Den iblaird avstandstagande
instiillningsom elever ofta demonstrerar till annan typ av musik an den de
sjiilva gillar och identifierar sig med miirktes ingentini av i bedrimandet av
kamraternas arbeten.

Det 61 dnskvart att klassldrarna deltar i alla typer av projekt pa lag- och
mellanstadiet. Dels som en resurs till musikliiraten, man sh" t 

" 
H"* 6, ,ig

alt d9t dr en tung arbetsuppgift att som ensam musikldrare genomftra ett
sant hiir projekt i helklass, men ocksa fijr att arbetet ska kunia integrerasi den- tiwiga undervisningen sa att processen fortgar 6ven mellan de
egentliga musiktimmarna. under vt -g0 strilldes t.ex.-en synt in i klassens
ordinarie klassrum sa att eleverna kunde siitta sig vid den och arbeta med
h<irlurar niir helst det passade i det riwiga skolar6etet.
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PA sA vis kan eleverna ocksA fil arbeta ostiirt under liingre pass, sA som man
gttr pA riktigt Allmiint mAste vi ftirs$ka komma bort frAn den "snuttifrering'
6om rAder i skolarbetct i dag.

Negot vi tagit fiir givet 6r att eleverna ska liira sig ett nytt sprak, midi-
terminologin, bara genom att arbeta med utrustningen. I fortsiittningen
kommer vi att giira en ordlista som gAs igenom och som de kan anviinda i
arbetet.

I diskussionen om reproduktion / kreativetet sA kan det som vi sA liitt
betraktar eller klassifisefar som reproduktion vara utslag av en kreativ
process hos eleverna. T.o.m. att planka en lAt kan i processen innehAlla
mflnga kreativa delar t.ex. att lista ut vem som spelar vad, vilka ackord

de tar, hurjag gtir d6r det hdrs sA dAligt vad de spelar osv.

Det positiva med utrustningen vi anvdnde (Roland D-20) iir att allt, synt-
trummaskin-sequenser, finns i en integrerad apparat. PA sA vis unviks
sammankopplings- och sladdproblem och iiven problematiken med midi-
kanaler. Den blir ocksA liitt att flytta mellan olika lokaler.
Nackdelar och begriinsningar 6r att funktionerna "deletey'inserto, 

ocopyo

och "transpose" saknas. "Delete/insert" saknar man kanske mest som

musiklflrare ndr man giir egna sAngbakgrunder, men iiven i elevernas

arbeten hade det varit bra att ha t.ex. niir de kommer pA en liten iindring i
antal takter efter attha arbetat liinge med en komposition. "Cop/-funktio-
nen 6r vdrdefull inte min st n 6r man vill demon strera form och kunna klippa
ihop olika kombinationer av samma grundmaterial. I elevernas arbete

*edftit dock avsaknaden av funktionen det positiva att de spelar mer,

eftersom de mAste spela lAten till slut varje g6ng.

Att "transpose"-funktionen saknas 6r en stor begriinsning. Den f,r oerhtirt
vtirdefull bl.a. vid sAng i olika grupper.

Bevarar / ftirstiirker arbetet med musikelektronik kdnsrollerna? Jdmfiirt
med t.ex. trum- eller elbasspel, som ofta 6r viildigt ktinsrollsbundet -

nAgot som man medvetet mAste motarbeta, verkar det i detta arbete inte
vaia sA att killarna 6r mer fiirsigkomna iin tjejerna. Diiremot kanske man

anviinder utrustningen olika, men det 6r en annan sak.

Arbete med musikelektronik i projekt av det hiir slaget kriiver ett annat
undervisningssett iin det traditionella, liksom ett annat fiirhAllande till
undervisning i stortfrAn ldrarens sida. De gamla modellerna mAste ersiittas
med nya nai vi ska ta till oss och infiira nya idder, nytt innehAll och ny

25



utrustning i undervisningen.
Tidigare har vi ldrare manga ganger fungerat som reproducerande medier,
dvs vi har valt ut innehallet, bearbetat det pedagogiskt och fiirmedlat det
vidare som vi tyckt vara vtisentligt. Diskussioner har tillatits, men hela
tiden utifrAn de ramar vi givit.
I den har typen av arbete maste man som liirare mer fungera som ett
interaktivt medium. Eleverna har tillgAng till allt vArt kunnande men viiljer
sjiilva ndr och vad av var kunskap de vill ha. Deras intressen, 6nskem6l och
behov fAr styra vilken viig lektionen och undervisningen tar.

Vi anser detviktigt,jarent avntidviindigt, att elevernagesmtijlighetattinom
ramen fiir skolans verksamhet utiiva olika former av kreativt arbete. Det
viktiga 6r kanske inte att alla gtir allt, att alla skapar inom alla discipliner
(musik, bild, teater, poesi), men att de vid &tminstone n6gra tillfiillen under
skoltiden ges mdjlighet att arbeta helhjArht och fullt ut med nAgon ut-
trycksform. Dessa kreativa inslag ger ocksa mtijlighet till individualisering.
Ett alternativ till att lAta alla delta i musikprojektet skulle ddrftir kunna vara
att man erbjuder nagon annan form av skapande verksamhet att viilja
mellan. Denna del skulle klassldraren med fiirdel kunna ta hand om och
ansvara fiir. Detta skulle dessutom avhjdlpa det problem helklassituationen
onekligen 6r genom att kanske bara hiilften av eleverna arbetar med
musikdelen"
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