Projektbeskrivning Kulturskolan läsåret 2016-2017
Namn på projektet:
Skapa musik med Ipad
Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Årkurs 6 Persöskolan under HT 2016 samt VT 2017
Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lgr 11:
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och
kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att
använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika
musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och
framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en
tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska
kreativitet. (Lgr11, s. 100).
I det centrala innehållet för årskurs 4-6 står det specificerat att eleven ska få möjlighet att
arbeta med digitala verktyg för ljud- och musikskapande och för årskurs 7-9 står det digitala
verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning (Lgr11, s. 102-103). I
kommentarmaterialet till kursplanen i musik (s.15) definieras digitala verktyg,
tillsammans med digitala instrument, som programvaror som erbjuder varianter av mer eller
mindre färdiga musikaliska byggstenar, möjligheter att skapa egna ljud eller komponera med
traditionell notation.
Mål med projektet:
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att
med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla
musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en
fungerande komposition.
Målkriterier, målet är uppnått när:
• Sampling är inspelad
• När individuell Mp3 fil är gjord
• Eleverna har tillsammans komponerat en låt
• När vi framfört en låt som eleverna komponerat

Aktiviteter:
•
•
•
•
•

Eleverna ska spela in ett ljud som sedan används i musik.
Eleverna under hösten individuellt göra med hjälp av ”appen” Garageband
göra en kort låt i MP3 format.
Eleverna ska på vår termin i grupp komponera en låt med hjälp av
digitalaverktyg och analoga instrument och röst.
Texten till låten hämtas från t.ex. engelska eller svenskalektioner.
Låten som är komponerad i grupp framförs vid skolkonsert.

Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:
Patrik Östholm 070-3981379
Redovisning:
Redovisningen sker löpande. Bl.a. i form av ljudfil och konsert.

