
Skapande skola i Flogsta 2011/2012 

Vid sex tillfällen har jag arbetat med komposition med eleverna i tredje klass vid 
Flogstaskolan i Uppsala. Projektet är en del av skapande skola och avslutades innan 
sportlovet med en konsert i skolans matsal, där eleverna själva framförde sina 
nyskrivna alster. 

Mina intentioner har varit att försöka inspirera eleverna till att fantisera kring vad 
musik skulle kunna vara utifrån ett relativt brett perspektiv. Kanske också att 
ifrågasätta den bild som vi människor har av vad musik är. 

 

Första tillfället 

9/11 – 2011 

Till första träffen med eleverna har jag förberett en inspirerande föreläsning med olika 
musik‐ och filmexempel. Tanken är att sätta igång barnens fantasi och tankar kring 
musik och komposition. Eftersom datorn är ett viktigt redskap och instrument, visar jag 
prov på olika bearbetningstekniker i sequenserprogrammet.  

Eleverna är indelade i fem ensembler med sex‐sju barn i varje grupp. En indelning som 
visar sig fungera mycket bra för att komponera i grupp. 

Jag börjar dagen med att berätta för barnen att jag skall sjunga en sång som de alla har 
hört. Först sjunger jag björnen sover, fast jag sjunger den baklänges.  Barnen blir 
förvånade och brister ut ”neeej, den har jag aldrig hört”. Någon säger att det kanske är 
på ryska jag sjunger.  

Vi sjunger baklängessången tillsammans och spelar sedan in den i datorn och vänder 
den baklänges igen. Då hör barnen sig själva sjunga björnen sover på ett mycket märkligt 
sätt. En smittsam glädje uppstår. Vi fortsätter på samma sätt med bä bä vita lamm och 
Spanien. 

Till en början hade jag skrivit ut texterna till sångerna baklänges. Det visade sig dock att 
barnen då mycket kvickt avkodade texterna och genast förstod vad det handlade om. 

Vi fortsatte med att lyssna till Anders Hillborgs nursery rhymes för klarinett och 
slagverk. Två stycken musik som har relativt hög komplexitet. Inbäddat i musiken ligger 
dock två enkla och välkända melodier som är väldigt svåra att höra om man inte känner 
till att de finns där. Jag ber eleverna att lyssna extra noga och nynnar sedan med i 
melodierna tills de hör dem. Det blir en slags aha‐effekt. Jag är dock inte säker på att alla 
i grupperna lyckas höra dem.  

Efter att ha sett filmen ”music for one apartment and six drummers” börjar vi med en 
liten workshop.  

Förutom att jag tagit med blomkrukor som vi använder som slagverksinstrument, har 
jag också förberett små lappar ‐ inbjudningskort till bröllop som jag har klippt och 
modifierat. Korten fäster jag med hjälp av magneter på vita tavlan. Jag förklarar för 
eleverna att dessa lappar, som är av olika färger och storlek, skall representera ett 
musikaliskt material. Jag hade nog tänkt att vi mest skulle se dem som rytmer, men när 
en elev säger att hon tycker att det ser ut som en trampolin, så får den genast gestalta ett 
trampolinljud ‐ Boiiiiing! En annan elev tycker att det andra bröllopskortet borde låta 
som när trampolinen går sönder ‐ Krasch!  



Helt plötsligt uppstår en tvåstämmig trampolinetyd i klassrummet. Det känns som om 
eleverna inte har några som helst problem med att närma sig musiken utifrån ett 
ljudperspektiv.  

 

Andra tillfället 

Vid mitt andra besök på skolan jobbar vi vidare i de fem ensemblerna, och sätter igång 
med att fundera på musiken som barnen skall komponera.  

När barnen kommer in i klassrummet på morgonen möts de, förutom av mig, av fem 
stycken Ming‐gitarrer, diverse slagverksinstrument, en sampler, ett munspel, bjällror 
mm. Ett mindre kaos bryter ut när de kastar sig över instrumenten. 

 Jag börjar varje lektion med att hålla upp ett vitt papper och frågar dem vad de tror 
skall göras. Det vet de!  

Skrammelgruppen 

Efter några minuters fritt musicerande har eleverna samlat sig vid var sin Ming‐gitarr. 
Några av barnen har redan upptäckt att om man drar ackordspaken så fort som möjligt 
mellan de olika ackordpositionerna så uppstår ett annorlunda ljud. Jag försöker snappa 
up den nya innovationen: ”Oj det där var ett roligt ljud” säger jag. 

 En elev sitter lite ensam längst bak i klassrummet. På frågan om hon vill komma fram 
och sitta vid samplern så nickar hon blygt. Hon spelar svagt med trumstockarna och 
hittar ett ljud av en Tam‐tam. En annan av eleverna har satt sig vid ett litet midi‐
keyboard som jag har kopplat till datorn. ”Det låter inte” säger han besviket.  

Jag berättar för gruppen i korta drag om hur sampling fungerar. Vi spelar in tremolo
ljudet från Ming‐gitarrerna med en mikrofon, och lägger in det i datorn. Sen lägger vi 
upp samplingen på några av tangenterna den andra elevens keyboard. Jag adresserar 
även en ratt på keyboardet till mjukvarusamplern i datorn, så att han med midi kan 
panorera ljudet från höger till vänster i högtalarna. 

Vi börjar med en liten panoreringsövning. Musikerna sätter sig i en halvcirkel och 
förflyttar tremoloeffekten från sida till sida i rummet. Jag ber gruppen lyssna på eleven 
vid samplern och tystna helt när hon slår an Tam‐tamen. Det fungerar! 

Jag frågar gruppen om detta skulle kunna vara något att ha med i stycket. ”Ja” svarar de. 
Eleven vid keyboardet vill gärna skriva upp formen på tavlan och tar genast en penna 
och börjar rita olika symboler. Eleven vid samplern har hittat fler ljud på sitt instrument. 
Olika cymbaler och chimes. Jag föreslår att hon kanske kan spela lite som hon vill efter 
att hon har tystat de andra. Det ter sig sen nästan självklart att hon slår igång de andra i 
gruppen igen med ännu ett Tam‐slag. 

I slutet av lektionen så frågar jag vad ensemblen skall kallas. Flera förslag kommer fram. 
Till slut enas eleverna om namnet Skrammelgruppen. 

 

 

 

 



Regnskogsgruppen 

Jag ber här eleverna att utforska olika ljud på Ming‐gitarrerna. Hur låter det om man 
spelar med plektrumet bakom stallet på gitarren? ”Det låter som regn” säger någon. Vi 
gör en slags klangövning där barnen försöker få en så homogen klang som möjligt. En 
elev bläddrar fram och tillbaka på samplern och hittar något som han tycker låter som 
”en laserpistol fast lite som regn också”.  

Barnen blir snabbt otåliga och börjar spela starkare och starkare. Jag får hejda dem flera 
gånger och be dem att tänka på hur vi skall fylla det vita papper som jag håller upp. 
”Kanske är vi i en skog” säger jag. ”I djungeln” säger någon. ”Vad mer finns i djungeln 
då?”. ”Apor” ”fåglar” ”tigrar” ”ormar” får jag som svar. En av eleverna visar att han vill 
skriva på tavlan. Han skriver ordet Tiger. ”Hur låter en tiger?” frågar jag. Barnen morrar 
och vrålar. Han går sedan fram till katedern och skrapar med naglarna på bakstycket av 
bänken. Vi letar aktivt efter fler ställen som han kan klösa på. Vi spelar in flera av dem 
och lyssnar. Musiklådan visar sig vara närmast ett tigervrål. 

Vi fortsätter med regnandet. Barnen försöker härma olika djur på sina instrument. 
Någon skrapar med plektrumet på stängarna och säger att det är en fågel. Vi spelar in 
ljudet i datorn och lägger på olika typer av efterklang. ”Det låter som i en kyrka” säger 
någon. ”Fast inte som en fågel”. En annan av musikerna säger att han kan ett jättebra 
fågelljud. Han smackar med tungan och munnen. Det låter jättestarkt!  

Jag tycker att vi borde prova att spela något som blir en kontrast till det mjuka regnet. 
”Sol” utbrister någon. ”Åska” en annan. Plötsligt händer något spännande. Eleven med 
fågelljudet ropar: ”jag vet hur man gör åska”. Han går bestämt ner till andra ändan av 
klassrummet och hämtar ett A4‐papper, knövlar och river sönder det. WOW! En liten 
åskskur drar in i klassrummet. Fast på golvet ligger det snarare snö. Jag lovar att ta med 
sopsäckar för mer åskljud till nästa gång. 

Gruppen har några olika förslag på namn såsom ljudtomten (!) och djungelrockarna. Till 
sist röstar ensemblen igenom att de skall heta regnskogsgruppen. 

 

The bear band 

Denna lektion börjar med att jag helt förutsättningslöst frågar eleverna vad vi skall hitta 
på, och om stycket kanske skall handla om något. En tyst stund följde, var på en elev lite 
skeptiskt utbrast: ”Om en Björn som dör”. Jag tolkade uttalandet som en referens till 
första tillfällets övningar med baklängesbjörnen. 

Utan att jag riktigt hann reagera frågade jag ”och hur låter det då?”. En annan av 
eleverna gestaltade då en döende björn genom ett ganska försynt vrål. Vi spelade då in 
olika variationer av starka vrål i datorn. Vi provade också olika typer av efterklang och 
transponeringar i sequensern. Barnen var lite missnöjda med just transponeringarna. 
Jag visa dem hur min egen röst kunde bli väldigt lågt transponerad, medans deras egna 
ljusare röster inte fick samma botten.  

Början på stycket kändes nu helt given: ett massivt björnvrål som följs av att den först 
nämnda eleven spelar en Tam‐tam på samplern. Vi stämde också om Ming‐gitarrerna så 
att de klingade i D‐moll istället för D‐dur. Två andra elever i gruppen, som berättade att 
de spelar piano, satt med var sitt klockspel som de ville få in i musiken. Jag visade dem 
ett modus som de kunde använda: c, d, f, g, a och b. De tyckte dock att det räckte med c 
och d.  



 

Screaming fire 

I den fjärde gruppen stötte jag på problem. Stärkt av att de tre första grupperna gått så 
bra att jobba med blev jag övermodig och tänkte att jag kunde släppa på tyglarna helt. 
På frågan vad ensemblen ville skapa för musik kom några väldigt splittrade svar. ”Kan vi 
inte göra något som typ Erik Saade” sade en. En annan tyckte vi skulle göra en hit (i och 
för sig en spännande idé) och en tredje ville spela hiphop. Just då tänkte jag nog att allt 
var möjligt och hade inställningen ja visst! Problemen började dock när vi började 
efterlikna dessa stilar och definierade genrer. Barnen var ständigt missnöjda och letade 
hela tiden efter nya och bättre idéer. Jag tror att vi letade bland redan etablerade uttryck 
istället för att försöka arbeta med mer grundläggande byggstenar. 

Vi började dock, mot slutet, av lektionen att skissa på en slags musiksaga om ett 
misslyckat hip‐hopband som reste till Japan. 

The rattlesnakes 

Efter arbetet med den fjärde gruppen kände jag att jag måste ge några fasta ramar för 
skapandeprocessen. Jag började med att, precis som i första gruppen, engagera barnen i 
en övning. Vi började även här med en panoreringsövning för att förstärka känslan av 
rummet. Snabbt föddes idén om vilda västern. Det kan nog ha varit på grund av att jag 
själv sade att jag associerade soundet som galopperande hästar. Man får akta sig för att 
inte leda för mycket. Nåväl, hästarna galopperade runt i rummet och ett av barnen 
tyckte att det vore på sin plats att utbrista i ett Jihaaa! Även här arbetade vi med en del 
sampling. Gruppen tyckte på något sätt att vi borde spela vildavästernmusik. Jag letade i 
datorn om jag hade något som kunde förknippas med den estetiken. Hittade till sist en 
Glen Miller‐inspelning som jag spelade upp i ca dubbla hastigheten. Det köpte gruppen 
efter att ha haft en omröstning på eget initiativ. Helt plötsligt började de prata om en 
demokratisk process. Jag fick faktiskt anstränga mig för att inte utbrista i ett förnöjt 
skratt. Den demokratiska processen kom faktiskt till användning en gång till när det 
gällde att hitta ett passande namn. En annan av eleverna var den som till slut motvilligt 
fick ge sig. Hans förslag Metallica, AC/DC, och senare också Takida, röstades ner till 
förmån för Cowboys and Cowgirls. Jag försökte prata med honom och sa att det ju redan 
finns andra band med de namnen och fick då svaret att det faktiskt finns andra 
människor som heter Per också. Fantasiskt! När andra i bandet undrade vad exakt 
Cowboys and Cowgirls betydde reagerade en flicka med att det ju bara var en tjej i 
bandet. Då fick vi åter igen byta till Cowboys and Cowgirl. Jag märkte dock att musikerna 
inte var helt nöjda med namnet. Det kom också vid det femte tillfället att bytas till det 
slutgiltiga: the Rattlesnakes. Det namnet kom fram utav att eleven med de många 
namnförslagen spelade en samlping av en vibra slap på samplern. Någon tyckte att det 
lät som en skallerorm och var väldigt passande. De undrade hur man översatte det till 
engelska. För engelska skulle det vara.  

 

 

En improviserad eftermiddag 

Här fick vi en timme över på eftermiddagen. 

Jag hade inget planerat, så jag fick fundera hur jag skulle kunna ha 35 elever i en timme. 
Eftersom jag aldrig tidigare har undervisat i sådana omständigheter så fick jag lite panik. 
Jag berättade lite om musik ur ett historiskt perspektiv. Jag spelade upp musik som var 



skriven innan andra världskriget ‐ Strauss. Berättade lite om hur synen på musik 
förändrades efter kriget. Spelade även Webern och Stockhausen. Eleverna reagerade 
med att bli något uttråkade. Sen berättade jag lite om John Cage. Visade också en film 
från ett uppförande av 4.33. Reaktionerna blev intressanta. Trots att jag kunde märka 
att de ganska snabbt fått nog av konstmusik från femtio‐ och sextiotalet, reagerade en 
elev på ett anmärkningsvärt sätt: ”Men åh skall han inte börja spela snart?”. Var 
tystnaden ännu mer provocerande är överflödet av information? kan man ju undra. Jag 
försökte även dra paralleller till dagens musik. Från Stockhausen via Kraftverk till 
Robyn. Avslutade med att visa på några exempel på hur man kan tänka när man skriver 
musik till film.  

 

Tredje tillfället 

I Skrammelgruppen och regnskogsgruppen repar vi på musiken barnen hittills 
komponerat. Vi spelar in olika versioner av musiken och experimenterar med olika 
effekter. Jag har tagit med papperspåsar till regnskogen. Alla är dock inte lika förtjusta i 
att spela regn, men det går ändå framåt! 

The bear band kan nu spela igenom musiken bra. De är dock inte riktigt tillfreds med 
klangen av sina ljusa röster när vi lyssnar på inspelningen från förra gången. 

Eftersom att detta stycke musik kunde behöva en text och en handling har vi en liten 
textworkshop. Vi skriver upp några enkla versmått och rim och försöker fortsätta 
kompositionen. ”Vi är glada att vi lever” säger Dennis. Vi försöker rimma på ordet lever. 
Efter en stund blir barnen fast beslutna att rim är något som de vill ha med. Om de nu 
skall sjungas dvs.  

Efter ett tag så känner jag mig tvingad att fråga gruppen vad björnen har gjort för ont för 
att förtjäna detta öde. En elev svarade ”Björnen åt människornas fisk”. Jag fortsatte fråga 
alla i bandet och fick olika svar från alla. ”Björnen var grym” sade en annan, en tredje 
tyckte att björnen var farlig, en fjärde att den hade vassa klor och en femte att den hade 
dödat presidentens barn. Vi spelade in de flesta av citaten och experimenterade med 
efterklang. Alla ville dock inte ropa i mikrofonen. Däremot kände alla sig trygga att ropa 
live. 

I gruppen Screaming fire blev faktiskt det kreativa arbetet vid det tredje tillfället ännu 
svårare än vid det andra lektionstillfället. Barnen hade tröttnat på konceptet, och Japan 
var väldigt svårt att gestalta i musiken. Det blev mest stök och slammer. Men denna dag 
inträffade också något anmärkningsvärt. 

Nästan varje tillfälle börjar med att eleverna rusar in i klassrummet och spelar så 
mycket och starkt de kan på så många instrument som möjligt. Jag brukar fråga dem 
”vad händer nu?”. Oftast hör de inte på. I min fantasi har jag väl en tanke på att de skall 
notera kaoset som råder. Så efter att de hade tystnat så pratade jag lite om kaos och 
styrd improvisation. Vi provade att spela kaos för att plötsligt bli alldeles tyst. Då sade 
en av barnen plötsligt: ”Kan vi inte börja jättetyst och spela mer och mer kaos tills det 
blir jättemycket och sen mindre och mindre och sedan är det två kvar och till sist en 
enda kvar?”. ”JO, det kan vi göra” sa jag utan att riktigt ha förankrat det hos gruppen. Jag 
tyckte mig dock notera att gruppen uppfattade det mycket breda leendet på mina läppar 
och nickade medhållande. Vi provade, och det lät mycket bra. Lite svårt bara att få 
ensemblen att hålla ögonen på mig när jag försöker leda dem i en sådan avancerad 
övning. Så vi ritade på tavlan: ett växande kaos till max, sedan minskande för att 
fortsätta med en duett mellan två musiker och slutligen en ensam musiker solo.  



 

 

Fjärde tillfället 

Barnen frågar nu mer och mer om konserten. De undrar om föräldrar och vänner 
kommer att dyka upp.  

I skrammelgruppen fortsatte vi här att repa och testa andra effekter i datorn. Olika 
filtreringar etc. Någon noterar att ljudet på olika shakers blir starkare om man öppnar 
handen något.  

Regnskogsgruppen repeterar också musiken koncentrerat med konserten i åtanke. 
Barnet med tigeridén, som vid varje tillfälle dröjt sig kvar och knackat och bankat på 
möbler mm, verkar nu bestämt sig för att det är musiklådan av trä som fungerar allra 
bäst för tigerljudet. Jag frågar gruppen om de inte skall reagera på att tigern dykt upp i 
skogen. De verkar inte tycka att det är speciellt märkligt. Jag föreslår att gruppen kanske 
kan skrika: ”en tiger!” Då ropar en av eleverna ”run for life!”. Ett av barnen frågar vad 
det betyder och jag förklarar att det betyder spring för livet. Det vill gruppen absolut ha 
med. Vi bestämmer oss också att stycket skall sluta bombastiskt med att åskan kommer 
åter. Jag uppmanar dem att ta det lugnt med papperspåsarna så att de håller ända fram 
till slutet. Gruppen diskuterar en del om åskan skall avslutas tvärt, eller om den gradvis 
skall försvinna.  

Missnöjet i the bear band fortsatte med att eleverna inte tyckte att deras röster lät nog 
skrämmande. Jag funderade hur man kunde föra in mer bas i musiken. En elev hade 
uttryckt en önskan om att spela synth. Jag patchade därför midikeyboardet till en 
mjukvaresynth i datorn med ett varmt basljud. När hon senare lade till tonen D i basen 
blev ensemblen något mer tillfreds med uttrycket.  

Gruppen screaming fire har äntligen kommit igång. Jag bad om att få extra tid denna 
gång för ensemblen. Detta behövdes dock inte. Vi spelade in en av pojkarba när han 
berättade en kort historik kring det risiga Hip‐hopbandet: ”Det var en gång ett Hip‐
hopband som ville vara med i melodifestivalen men kom inte med och så här låter 
dom!”. Han ville dock absolut förställa sin röst med hjälp av datorn.  

Något som gruppen brainstormade fram redan vid andra tillfället var en liten ramsa: 
Sommarfestival, sommarfestival. En flicka fyllde i: ”Miljoner kronor i kontanter”. Vi blickar 
tillbaka på den tvåstämmiga rytmövningen från första tillfället och provar att sätta ihop 
en tvåstämmig talkör. Tyvärr är ensemblen lite för liten för just det. Eleverna vågar inte 
riktigt ta i så vi bestämmer oss för att sjunga unisont istället. En annan idé som vi 
realiserade var att samma flicka avbryter ensemblen: ”Tyst det är blir inge bra!” varpå 
pojken med historien säger (vi spelade in honom eftersom att han ville förställa sin röst) 
”Det måste vara lite med eld – lite mer screaming fire i musiken!” 

Skapandeprocessen i The rattlesnakes drog iväg åt ett scensikt håll denna gång. Ett av 
barnen föreslog att musikerna skulle vara utklädda och sitta på en Saloon. Pojken med 
alla namnförslag tyckte att idén var suverän när han fick veta vad en saloon var och ville 
blanda in ett gangsterslagsmål. Jag försökte leda in kreativiteten tillbaka in i musiken 
men de två musikerna insisterade på att spåna vidare på saloonidén. En utav dem ville 
krossa glas. Jag föreslog att de kanske kan använda oss av glasljud i musiken. ”Ja, vi kan 
slå ner glasen från bänken” sade en tredje elev.  Så fick det bli. Jag lovade att lägga in 
glasljudet i samplern till nästa gång. 

 



 

 

Femte tillfället 

Denna näst sista lektion fokuserade jag på att ensemblerna på allvar måste börja 
repetera styckena inför redovisningen. 

Skrammelgruppen har, på mitt förslag att föra in en kontrasterande del, börjat laborera 
med vindljud. Det fungerar bra och vi löser slutet genom att använda materialet från 
början fast crescenderande. Något som också har hänt med ensemblen är att ett barn 
har hittat ett munspel. Jag säger till honom: ”Kanske du kan spela munspel här mitt i 
vindljudet?”. Han börjar improvisera och ensemblen hänger på med att spela med 
plektrumet bakom stallet på Ming‐gitarrerna. 

Regnskogsruppen är mer eller mindre klara med sitt stycke. Åskan på slutet sätter punkt 
för musiken och det känns som en helgjuten form. Tigerpojkens skrapande blir en bra, 
både dramatiskt och visuell effekt. Likaså fåglarna. En annan musiker spelar nu också ett 
trumsolo på samplern (som hon nu lärt sig att programmera) strax innan tigern 
kommer in. 

I the bear band har musiken kommit att bli mer och mer vokal. Vi har även här fört in en 
kontrast. Syntspelaren har bytt ton på synten. Jag föreslog att hon skulle gå från den lite 
mörkare delen i d‐moll till F‐dur. Ett klassiskt grepp. Hon tyckte dock att tonen A blev 
bättre. Och så fick det bli. Så när det lite gladare partiet kommer så spelar hon en A‐
pedal. Stycket avslutas efter de enskilda utropen med ett jättevrål. 

En elev i Screaming fire har hittat på en egen effekt genom att sätta fast plektrumet 
mellan stängarna och sedan knäppa på det. Eftersom att denna grupp jobbat mer och 
mer elektroniskt med samplingar och digitala bearbetningar tog jag och lade upp allt 
material som de skapat på tangenter och samplers. Nu kunde de spela på sina 
egenkomponerade ljud och effekter. En effekt som hamnade i musiken var när bandet 
viskade (och senare skrek) bandnamnet. Vi lade till ett stort delay och ett bandpass‐
filter. Det ljudet blev jag dock tvungen att spela själv vid konserten från en telefon. Tiden 
räckte helt enkelt inte till för att ytterligare repa in ett moment. Vi har problem med att 
avsluta stycket. Kaoset med följande solo fungerar bra, men ett av barnen tycket inte att 
det är ett vidare bra slut. Detta kom att lösa sig vid nästa tillfälle. 

De visuella funderingarna fortsätter hos musikerna i the rattlesnakes. Barnen vill öva på 
att synkronisera ljudet från krossat glas med att de river ner sina glas från bänkarna. 
Timingen måste vara exakt, menar de. En elev har ett material han gärna vill ha in 
någonstans. En liten rytmisk figur som alla inte är nöjda med men som jag ändå föreslår 
att vi för in precis innan slutet. Jag verkade ganska hårt för att få in figuren eftersom att 
eleven inte varit allt för aktiv i gruppen hittills.  

Sjätte tillfället 

Denna februarimorgon är flera av eleverna sjuka. Detta leder till att vi tvingas ta beslut i 
vissa grupper som de frånvarande eleverna inte får ta del i förrän på konsertdagen. 

Skrammelgruppen är helt färdig med sitt stycke. De bekymrar sig mest inför konserten. 
”Vilka kommer?” ”är det redan nästa vecka?” etc. 

Nya påsar i regnskogen! En utav eleverna har upptäckt samplern och tycker den är rolig 
att leka med den nästan oändliga ljudvärlden som den erbjuder. En annan har 



intressanta idéer kring hur påsarna skall användas. Det flyter på och stycket sitter ihop 
bättre och bättre. Tigerpojkens naglar ser ut som om han har klöst ner ett träd och 
fågelpojkens fågel smackar högre än någonsin. 

Bland det sista vi gjorde vid tillfälle fem i screaming fire var att eleven som berättar den 
inledande historien också spelade in en slutepilog till stycket. ”Dom kom med i 
melodifestivalen och så här låter dom just nu”! Även det avslutande talet fick jag spela 
upp med telefonen. Flickan som förra gången fick en idé tyckte vi skulle föra in ett annat 
material på slutet. Hon tog trumstockarna och började spela en rytm på samplern. 
Gruppen tyckte det var en bra idé att avsluta med ett material som lät som om det var 
bra spelat. Till skillnad då från det dåliga Hip‐hopandet. Så stycket fick avslutas med 
trumflickans rytm och ramsan sommarfestival. 

Konsertdagen 

Vi samlas efter eftermiddagsrasten för att ha ett litet genrep inför varandra. 

De elever som var sjuka förra gången är lite nervösa. Vi drar igenom programmet i 
klassrummet. Vi pratar också inför varje stycke om hur vi gått till väga, vilka instrument 
vi använt osv. Publiken (eleverna och lärarna) är med på noterna och applåderar starkt 
efter varje stycke. Det var bra att faktiskt få en repetition till innan konserten. Flera 
frågetecken rätades ut också kring formen och vem som skall spela vad. 

En timme innan konserten samlas jag med och några elever i matsalen. Barnen är 
väldigt taggade och sopar golv, ställer upp stolar och hjälper mig att koppla upp 
tekniken. Många av eleverna har bytt om och gjort sig ännu finare. Tigerpojken har tagit 
på sig en vacker tigerdräkt. Redan 20 minuter innan konserten börjar sitter 
regnskogsgruppen på plats och vill börja spela.  

Konserten börjar 

Jag börjar med att berätta för publiken lite om hur arbetsprocessen gått till. Jag visar en 
film/bildspel som visar bitar ur komponerandet samt vackra inscannade teckningar 
som barnen har gjort till konserten, och som knyter an till respektive stycke på ett 
väldigt bra sätt. 

Varje ensemble har också utsett en presentatör som välkomnar publiken innan varje 
framförande. 

Barnen sätter igång och spelar. Nervositeten är som bortblåst och infinner sig inte 
förrän det är dags för att tacka för applåderna. 

Skrammelgruppen och regnskogsgruppen spelar och the bear band vrålar för full hals. 
Historiepojken samplade tal ljuder i PA‐anläggningen under screaming fires uppträdande 
och jag råkar spela upp fel sampling från telefonen. Jag berättar lite för publiken om 
styrd improvisation och sampling. Konserten avslutas med the rattlesnakes. Det går bra 
ända tills att midikabeln till synthen slutar fungera och eleven som spelar sampler får 
spela slutexplosionen själv. Ett lite trist avslut på en annars mycket väl framförd 
konsert! 

 

 

 

 



Reflektion 

I efterhand känner jag att kompositionsprojektet blev ett lyckat projekt. 

Jag utgått från de riktlinjer som finns för skapande skola och tagit fasta på vad som sägs i 
läroplanen.  

Jag har upplevt att människor i dessa åldrar relativt lätt kan hänge sig åt ett 
komponerande med ljud och ett ganska abstrakt tänkande. Det framkom väldigt sällan, 
om alls, kommentarer och attityder som det låter konstigt eller så här kan man väl inte 
göra. Jag har upplevt att barnen har väldigt lätt att se på musikinstrument som något 
som inte är kopplat till en musikantisk tradition. Det vill säga att de inte har en 
föreställning om hur man bör spela på ett instrument. 

Jag tror också att eleverna haft några spännande veckor, och jag hoppas på att de skall 
kunna ha nytta av tankarna kring skapande och kreativitet som jag presenterad dem för.  
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