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Sammanfattning

Mitt projekt har handlat om att göra ett tillgängligt material av barnmusikalen Aldrig Ensam 

(Petersson 2011) som jag skrev i en tidigare projektkurs. De handskrivna noterna har skrivits i 
Sibelius notprogram och bildar tillsammans med manus ett kompendium. Låtarna i musikalen 
har spelats in och bränts till en CD som sedan följer med i kompendiet. 

Nyckelord: komposition, barnkör, barnmusikal, mobbning, inspelning, material
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1 Inledning och bakgrund

Mitt projekt har handlat om att göra ett kompendium av den musikal som jag skrev i kursen 

Forum för konstnärliga projekt. I detta kompendium skulle finnas manus, låttexter, noter och 
en CD-skiva med de inspelade låtarna från musikalen. Målet var att hinna spela in minst tre 
av låtarna och att manus och noter skulle vara färdigskrivna.

 

1.1 Bakgrund

Hur kommer man på att man ska skriva en musikal? Ända sedan jag var barn har jag varit 

mycket av en showmänniska. Att dansa, spela teater och sjunga har varit naturligt för mig. Jag 
har varit delaktig i musikaler sedan barnåren och har både spelat större roller och varit en del 
av kören. När gymnasietiden var över sökte jag till en musikallinje och kom in. Där lärde jag 
mig en hel del om musikal och började förstå byggstenarna. 

Samtidigt började jag tillsammans med en annan ledare ha hand om barnkören Hope i 

Sollentuna. Vi fick i princip bygga upp kören från början trots att den togs över efter en annan 
ledare. Efter ca två år med kören och ett lite mer stabilt gäng som återkom, bestämde vi oss 
för att sätta upp en julmusikal. Låtarna var tagna från körens tidigare repertoar, men jag skrev 
ett nytt manus. Barnen tyckte att det var roligt med musikalen, trots alla extra timmar av 
repetitioner. Detta inspirerade oss till att sätta upp en musikal igen. Vi började leta efter 

material men hittade inget som passade för vår kör. Därför började diskussionen om att skriva 
en helt egen musikal. Det var bara tid som fattades.

När kursen Forum för konstnärliga projekt startade visste jag därför direkt vad mitt projekt 
skulle bli; att skriva en helt ny barnmusikal. Med den andra körledarens hjälp försökte jag 
hitta ett bra tema för musikalen. Vi ville göra en musikal som skulle vara till för vår kör och 

ansåg det viktigt att kören var involverad. Därför bad vi dem att komma med förslag så att 
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kören gemensamt kunde bestämma vad musikalen skulle handla om. Vi ledare hade redan 

varit inne på att den skulle handla om utanförskap. Och när barnen kom med sina idéer ville 
de att musikalen skulle handla om mobbning. Den mobbningsscen i musikalen som jag 
märkte flest människor berördes av är direkt hämtad från barnens tankar och idéer. 

Efter att Hope hade framfört musikalen fick vi mycket god respons. Många tyckte att vi inte 
kunde lämna musikalen vid det enda framförandet. Vi kom fram till att vi måste spela in 

låtarna och göra materialet tillgängligt för fler. Detta eftersom vi själva längtade efter material 
av det här slaget. Vi upplevde också att det fanns efterfrågan efter material som anknyter till 
barnens verklighet. Det är också svårt att hitta nyproducerat sångmaterial för barn, framförallt 
har det svårt att få genomslagkraft (Lilliestam 2009, s. 166). Därför tror jag att det är viktigt 
att spela in nyskrivna sånger för barn. Som barnkör-ledare upplever jag det väldigt svårt att 

hitta nytt och bra material. Det är märkbart att samhället idag suddar ut gränserna mellan 
barn, ungdomar och vuxna. Dels p g a att barn lyssnar på musik som främst vänder sig till en 
vuxen publik men också p g a att vardagens teknik och media är lättillgänglig för barn. För 
någon vecka sedan pratade jag med en väninna som har en dotter som är nio år och går i åk 
tre. Hon sa så här: ”När jag var barn lekte jag med dockor och Barbie till jag gick i 

mellanstadiet, men min dotter har inte kommit på tanken att önska sig en Barbie sedan hon 
började andra klass. Pressen på att barn ska bli vuxna snabbt är enormt stor”. Detta märks 
även i den musikaliska världen. 

1.1.1 Barnmusikaler 

Barnmusikaler finns det gott om och även material. Många utgår från berättelser som redan 

finns och det är så man oftast skriver musikaler. I mitt sökande efter material har jag kommit i 
kontakt med Karin Runows barnmusikaler (runowmedia.se). De har legat som demo-
exemplar på internet och genom sin tillgänglighet så har de varit till stor hjälp under 
justeringen av min manustext. När jag har läst igenom hennes manus har jag ställt mig frågor 
som; Förstår jag vad hon menar med den här scenbeskrivningen? Kan jag återskapa den? Är 

det tydligt vilket uttryck karaktärerna bör ha under den här scenen? Hur vet vi vad kören ska 
göra? – Dessa frågor har varit viktiga för mig i mitt eget skrivande. Genom att se hur någon 
annan har gjort rent praktiskt har det hjälpt mig att bli upplyst att se fel och brister i min egen 
text, men kanske även otydligheter i hennes text som jag kanske kan undvika.
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Musikalen Aldrig Ensam utgår från en mobbningssituation i vardagsmiljö. Den utspelar sig i 

skolan och i hemmamiljö och den handlar om situationer som skulle kunna hända i barnens 
vardag. Jag har sökt efter andra musikaler som handlar om mobbning, jag har då kommit i 
kontakt med en musikal om Askungen – ett spel om mobbning av Christina Israelsson
(www.sesambok.se). Denna musikal har utgått från en sagomiljö, i övrigt har det varit svårt 
att finna musikaler om mobbning från ett verklighetsförankrat perspektiv, vilket tycks göra 

Aldrig Ensam ganska sällsynt.

Barnen i Hope ville att musikalen skulle ha ett tema kring mobbning. Mobbning är en stor del 
av många skolelevers vardag, vare sig man utsätts för det eller inte. Det pratas mycket om det 
i skolan och enligt Sollentuna kommuns hemsida (www.sollentuna.se) så arbetar så gott som 
alla skolor i Sollentuna aktivt med Olweusprogrammet. De flesta barnen i Hope går i skola 

inom Sollentuna kommun. 

Organisationen Friends har under 2012 gjort en kartläggning i de skolor de samarbetar med i 
Sverige. Totalt 61 skolor är med och ca 13 000 elever har svarat på enkäten. Av de som svarat 
på enkäten uppger 14 procent som går i åk 3-6 och 8 procent som går i åk 6-9 att de är utsatta 
för mobbning (Friendsrapporten 2012, s. 5). Mobbning är när en person utsätts för upprepade 

kränkningar (t ex ord och slag) under en tid. Personen hamnar i underläge och får svårt att 
försvara sig. Både personal och skolkamrater kan vara de som mobbar. Engångsföreteelser 
och konflikter räknas inte som mobbning (Friendsrapporten 2012, s. 6). Jag tror att det är 
viktigt att ge ut materialet till Aldrig Ensam (Petersson 2011)inte bara för att det saknas bra 
musikmaterial för barn utan för att ge barn i skolan större vetskap om vad mobbning är. 

Kanske att det kan bidra till en större diskussion i klassen och att barnen inser vem som 
mobbar eller mobbas.

1.2 Syfte

Syftet med projektet har varit att skapa ett tillgängligt material av musikalen Aldrig Ensam 
(Petersson 2011).  Min önskan är att klasslärare ska kunna sätta upp den här musikalen med 

sin klass utan bekymmer med att tyda noter eller manus.

http://www.sesambok.se
http://www.sesambok.se
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Barn--utbildning/Mal-och-kvalitet-i-skolan/Olweus/
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Barn--utbildning/Mal-och-kvalitet-i-skolan/Olweus/
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2 Metod

Till min hjälp under inspelningsdelen har jag haft en vän vid namn Torbjörn Weinesjö. Han 

har spelat i band under lång tid. Mestadels i ett som heter Veni Domine som spelar doom 
metal. Där är han både låtskrivare, gitarrist och den som mixar låtarna. Han har även spelat i 
andra band och spelat in andra artister. Nu har han ett soloprojekt på gång och en comeback 
med Veni Domine förutom att hjälpa mig med mitt projekt. 

Tillsammans med de musiker (gitarrist utbytt) som var med och framförde musikalen i april 

2011 och de barn som då var med i Hope har jag spelat in låtarna till musikalen. Tack vare 
Torbjörn som velat involvera sig i det här projektet har jag inte behövt sköta spakarna under 
inspelningarna. Det har gjort att jag kunnat fokusera på musiker och kör. Förutom att Torbjörn 
har agerat producent och lånat ut sin inspelningsutrustning så har han spelat in sig själv där 
det är akustisk gitarr och elgitarr i låtarna. Dessutom har jag fått uppta hans källare under tre 

inspelningsdagar tillsammans med musiker –pianist, keyboardist, basist, trummis– och honom 
själv på gitarr och en hel barnkör på elva intensiva tjejer. 

Vi delade upp inspelningsdagarna och tog en helgdag till att spela in musikerna, en helgdag 
till att spela in kören och några mindre solistdelar och en helgdag till att spela in de fyra 
solister som även sjungit soloroller när musikalen framfördes.

Jag tog upp kontakten med de barn och föräldrar som var med i musikalen i så god tid som 
möjligt för att få med dem till inspelning. Målet vid dessa inspelningar var att spela in minst 
tre av de sex låtar som var med i musikalen. Eftersom det var ett tag sedan musikalen 
framfördes var det nödvändigt att få in några repetitioner med kören innan det var dags att 
spela in. Jag kunde inte repetera på körens vanliga repetitionstid och bokade därför in mer än 

ett repetitionstillfälle så att alla skulle få en chans att vara med. Tanken var först att det skulle 
vara ett tillfälle för solister och ett för hela kören, men det var bättre att alla kom vid ett 
tillfälle än inte alls så jag bjöd in alla till båda tillfällena. Det kändes också nödvändigt att få 
fram en inspelning ifrån själva musikaltillfället så att vi kunde höra hur vi gjorde då. 
Musikerna fick dock nöja sig med de kopierade handskrivna noterna igen, eftersom att det 

inte fanns någon tid för mig att sätta mig och börja skriva in dem i Sibelius i det här skedet.
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Inspelningsdagen med kören delades in i pass om ca en timmes inspelning per låt. De låtar 

som jag visste var långa eller svåra för kören fick mer tid än de enkla låtarna. Dagen då vi 
spelade in solisterna var indelad på samma sätt, ca en timme per solist. 

Förutom inspelningen som var en stor del av projektet har jag skrivit alla handskrivna 
originalnoter i Sibelius notprogram. Tanken är att melodi och ackordsanalys ska finnas med i 
kompendiet. Manuset var ju redan skrivet, men det behövdes justeras lite och jag har lagt in 

sångtexterna i sitt sammanhang i manuset. Jag har också velat förtydliga vissa delar i texten 
och tagit bort text som jag tyckt varit överflödig.

Torbjörn har varit snabb och effektiv och skickat mixar av låtarna till mig ganska ofta. Jag har 
dock varit långsam med att svara.

Jag har sökt efter litteratur som har varit relevant för projektet. Det har varit svårt att veta vad 

jag skulle söka efter. Projektet går under många rubriker; inspelning, skrivande, notskrivning, 
komposition, barnmetodik, mobbning. Därför började jag söka efter andra barnmusikaler för 
att hitta inspiration och få förslag på hur kompendiet skulle kunna se ut när det är färdigt. Det 
var då jag kom i kontakt med runowmedia.se. Där har Karin Runow lagt ut manus och noter 
till sina musikaler. Det har till och med funnits möjlighet att lyssna på inspelningar. Senare 

kom jag fram till att det var relevant att läsa om barn och sång, eftersom att musikalen är 
skriven med barn som skådespelare och artister. Därför valde jag en bok som just heter Barn 
och sång (Fagius 2007). Den handlar om barns utveckling i sång, vilken högsta samt lägsta 
ton som är bra för barnrösten samt ålder. I en kort beskrivning tar en av författarna i boken – 
Anna Cederberg-Orreteg – upp hur man kan tänka när man ska skriva musik för barn. 

Framförallt är det viktigt att man bestämmer innan vilken grupp av barn man skriver till. Vad 
har de för sångvana? Är det en kör eller en skolklass? Vilken åldersgrupp är det? Dessa 
frågor är viktiga att ställa sig. Det är även viktigt att text och melodi hänger ihop och följer 
varandra. Ska man skriva stämsång ska man tänka på enklast möjliga sätt, t ex härma melodin 
eller kanon. Detta var bra tips att ha med sig medan man skrev musiken och även en bra 

påminnelse under tiden som jag renskrev noterna.
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2.1 Tidsplan

Jag och Torbjörn Weinesjö har varit de mest aktiva i projektet och redan i somras bestämde vi 

två inspelningshelger för hösten. Dessa blev en ram för tidsplanen i övrigt under mitt projekt. 
I början blev det väldigt intensivt med att kontakta musiker, föräldrar och barn och skriva 
scheman. Allt annat som jag tänkt i projektet fick vänta. Dock hann jag med att läsa Spegling 
(Åberg 2011).

När alla inspelningarna var klara började jag som planerat skriva noterna i Sibelius och 

började även att gå igenom manus. Att skriva noterna i Sibelius har dock tagit längre tid än 
vad jag förväntade. Det var mer komplicerat att skriva tydligt än vad jag tänkt och därför blev 
det ett val mellan otydligt men få notblad eller tydligt men många notblad.

Att hitta egen litteratur har varit svårare än vad jag trodde. Detta eftersom projektet går under 
många olika rubriker och det var svårt att bestämma en eller några få rubriker att söka 

litteratur kring. Det var under mitt sökande av andra barnmusikaler som jag kom i kontakt 
med runowmedia.se, där jag fann Karin Runows alster. Boken Barn och sång (Fagius 2007) 
har jag kommit i kontakt med i tidigare kurser i barnmetodik, den passade även i detta 
sammanhang då den tar upp perspektiv som att skriva för barn och hantera barn i grupp.

Dokumentation

Syftet med mitt projekt har delvis varit en dokumentation. Vi har spelat in samtliga låtar från 

musikalen och är nästan helt klara med inspelningsdelen. Därför blir det en CD-skiva med det  
rent klingande resultatet av mitt projekt. Manus och CD-skivan med de klara inspelningarna 
kommer vara med i dokumentationen.

2.2 Riskanalys

Jag räknade ut från början att det fanns en hel del risker med mitt projekt. För det första har 
det varit många inblandade. När många är inblandade kan det hända att folk blir försenade, 

sjuka eller får andra förhinder så att de inte kan komma till repetitionstillfällen eller till själva 
inspelningstillfället. Detta hände inte med musikerna, men det kom färre barn än vi räknat 
med när vi skulle repetera och spela in kören. Dagen då vi skulle spela in kören visade det sig 
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att den skola där några av de mer stabila körbarnen går skulle ha öppethus under förmiddagen 

och de var tvungna att vara där. Föräldrarna förvarnade ca en vecka i förtid. Trots att tre var 
borta bestod kören av nio barn, så det blev en bra inspelning ändå. Vi hade även väldigt gott 
om tid på slutet när de tre hade kommit och kunde då unna oss några extrainspelningar där de 
var med. 

Det uppstod ett problem väldigt tidigt. Vi hade planerat att vi skulle spela in musikerna under 

både 22-23 september, men p g a att Torbjörn som äger studion var tvungen att prioritera ett 
annat band före så blev det istället bara en inspelningsdag. Musikerna var dock effektiva så vi 
spelade ändå in alla låtar instrumentalt. Det fanns även farhågor om att Torbjörn skulle ha fler 
schemakrockar eller kanske inte prioritera inspelningarna med musikalen p g a annat som var 
viktigare. Det har inte alls varit ett problem. 

Det fanns andra risker med barnen. Tanken var att de som sjöng solo under framförandet av 
musikalen också skulle sjunga solo på skivan. Risken var att de inte skulle vilja eller våga 
sjunga på skivan, eller att föräldrarna skulle motsätta sig eller att de helt enkelt inte skulle 
kunna vara med under inspelningen. De barn som hade större solon var närvarande och alla de 
sjöng sina egna delar. Några barn som hade mindre solodelar fick jag inget svar från om de 

skulle komma eller inte och därför var andra barn beredda på att ta de solodelar som det 
kunde saknas solist på.

Sen fanns det risk för att Sibelius skulle krångla, att hårddisken skulle krascha eller att jag 
skulle glömma spara och strömmen skulle gå. Detta har inte hänt, men jag har varit noga med 
att spara några gånger extra för att slippa vara med om att en stor del av projektet bara skulle 

försvinna. 

Något som inte var inräknat i riskanalysen var att saker skulle ta mycket längre tid än vad jag 
förväntat, eller att jag skulle ta på mig för mycket arbete. Detta är något som blivit speciellt 
tydligt nu i slutet av kursen. Framförallt är det inskrivningen av noterna i Sibelius som har 
tagit mer tid än förväntat. Innan kursen startade hade jag en ganska klar bild över hur noterna 

skulle se ut. Men när det skulle skrivas ned och göras det tydligt för någon annan upptäckte 
jag problem. Jag vet hur det ska sjungas och vem som ska sjunga, men hur gör man det lika 
tydligt för någon annan? Lösningen har blivit att alla verser är utskrivna för sig och det har 
istället lett till att det blir mycket papper. Det blir ett problem, för som musiker vill man gärna 
ha en sång på ett eller max två papper och slippa vända blad.
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Min tidsplan har varit rätt så exakt och det har inneburit att jag har behövt vara disciplinerad. 

Att lägga den tid som är avsedd till projektet har varit viktigt för att inte fastna i annat eller 
inte veta vad jag ska göra. Detta har varit det svåraste i hela projektet. I början var det inget 
problem att vara disciplinerad eftersom jag behövde vara det för andras skull. Men när andra 
människor inte längre var med i bilden och jag skulle jobba helt självständigt var det svårare 
att ta tag i projektet. Trots det har jag lagt den tid som kursen har tagit i anspråk.

Något annat som jag glömde att ha med i min tidsplanering och riskanalys var hur jag skulle 
få ihop alla lösa trådar. Mitt projekt består ju som tidigare beskrivet av flera delar: justera 
manus, spela in och skriva noter. Att sammanföra dessa delar var inte en del av planeringen 
från början och det blev en punkt där jag fastnade och fick svårt att komma vidare.
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3 Resultat

Mitt projekt har utmynnat i flera resultat som sammanställs till ett. Till att börja med har jag 

det klingande resultatet. Där är det fortfarande en del kvar att jobba med. Men de stora 
delarna är klara. Vi lyckades spela in mycket mer än vad vi hade räknat med från början. 
Planen var att hinna spela in tre av låtarna helt och hållet, istället är nu fem låtar helt 
inspelade. Den enda låten som är kvar är det bara två solister som ska sjunga in sina partier, 
annars är även den klar.

De flesta barn och föräldrar ställde sig mycket positiva till inspelningen och ville gärna vara 
med. Kören fungerade väldigt bra, de allra flesta kom och det var lätt att jobba med dem. Det 
var märkbart att det hade skett en väldigt stor utveckling hos barnen sedan framförandet av 
musikalen. Kören var väldigt effektiv under inspelningsdagen. Trots att de tyckte att det var 
kul att ses och de pratade och skrattade mycket så var de fokuserade och påminde varandra 

om att det var dags att spela in. Detta gjorde att inspelningen gick väldigt snabbt och 
smärtfritt. Vi hann även med att gå tillbaka och spela in några av låtarna några extra gånger. 
Samma fokus gällde för de som spelades in med sina solistdelar under den här dagen. Det 
gick snabbt och effektivt och barnen sjöng näst intill felfritt.

Även de solister som hade större solistpartier gick snabbare än vi trodde. Det fanns därmed 

gott om tid att lyssna på resultatet och kanske rätta till något om det behövdes. Föräldrarna 
hann komma ner till studion och lyssna på inspelningar av sina barn. Stolta föräldrar och god 
stämning upplevdes.

Jag är mycket nöjd med det resultat som blev av låtarna. Det är lite kvar att göra men det är 
bara justerbara detaljer.

Vad gäller noterna som skrevs i Sibelius är jag inte nöjd än. Varje låt blev väldigt lång och 
kanske lite rörig istället för enkel att läsa igenom snabbt. Samtidigt kändes det som att det 
fanns ett behov av att skriva ut varje vers med solist för sig och då blev det långt. Här finns 
det fortfarande mycket saker att göra eftersom att jag anser att det inte är färdigt att ge ut i det 
här skicket. 



10

Manuset var det som var enklast att jobba med. När musikalen framfördes skrev jag ut manus 

så att det skulle vara lätt för barnen att läsa. Det enda jag har gjort är att ändra eller ta bort lite 
scenbeskrivningar och lagt till sångtexter i manus. Manus har blivit långt, men även mer 
tydligt enligt min åsikt.

Ingenting utom just manuset blev som jag hade tänkt att det skulle bli. Under inspelningen 
hann vi mer än jag hade tänkt och resultatet blev även bättre. Att skriva i Sibelius gick inte 

alls så smidigt som jag hade tänkt, men jag lärde mig väldigt mycket på det. Bland annat att 
det är viktigt att ta tid på sig när man ska göra något som man är relativt ovan vid. 

Samarbetet med musikerna gick väldigt smidigt, de flesta har jag jobbat mycket med innan 
och de har därför en förståelse om hur jag tänker och vill ha det. De var själva aktiva i 
processen och kom med idéer och förslag under inspelningsdagen.

Det blev också väldigt uppenbart att det händer mycket med barnrösten på ett år. Då det var 
ett år sedan jag aktivt jobbade med Hope fick jag uppleva att de hade utvecklats mycket 
röstmässigt och även att de sjungit ihop sig som grupp. Många av barnen har kommit närmare 
tonårsperioden och har fått mer utvecklade och tonsäkra röster. Det var en väldigt rolig 
erfarenhet.
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4 Diskussion

”Vi är här för att skapa” säger Gunnar Hallhagen i boken Spegling (Åberg 2011, s. 52). Även 

om mitt projekt till stor del har handlat om att förädla och föreviga det projekt som jag gjorde 
i Forum för konstnärliga projekt, så har det i högsta grad handlat om en skapande process. 
Hallhagen talar även om en process som hela tiden pågår inom musikvärlden. Han tar 
Mahlersymfonierna som exempel när han säger

Jag tänker på Mahlersymfonierna där det verkar som om det håller på att dö och så 
kommer det blixtar av liv igen och så flammar det upp, och så är det hela tiden. Det är 
som en skildring av livets innersta väsen, hemligheter. Det föds och skapas och dör och 
föds igen. (Åberg 2011, s. 52)

Min tolkning av det Hallhagen säger här är att ett musikstycke föds när idéen kommer eller 
när någon hör det för första gången, det skapas när noterna kommer på papper eller när en 
musiker tolkar notskriften eller en åhörare minns stycket. Stycket dör när det inte längre finns 
i våra tankar eller upplevs och det föds igen när vi tar upp det, lyssnar på det, får nya eller 

gamla idéer om det. Min upplevelse av projektet har varit hur musikalen Aldrig Ensam 
(Petersson 2011) har fötts på nytt. Hur vi har fått återskapa sångerna och tolkat dem, igen, 
men för att det ska passa till skiva den här gången. Jag har upplevt det han talar om väldigt 
tydligt.

I början gick mitt projekt väldigt snabbt framåt. Huvudsakligen jobbade jag med att få ihop 

musiker och kör till inspelningsdagarna och hade mycket kontakt med Torbjörn för 
förberedelser. Jag var dock lite sen med att meddela någon musiker eftersom en annan 
musiker inte var kontaktbar. Att vissa inte svarar när man hör av sig eller inte tycks finnas på 
söksidor på internet kan man inte göra så mycket åt förutom att vara ute i mer god tid. Samma 
sak gäller även kören. Informationen om inspelningen kom ut tre veckor innan, för de flesta 

fungerade det bra. Men det var några få barn i kören som inte gick att få tag på. Hade jag 
börjat lite tidigare med informationsflödet så hade det kanske gått att få tag på alla. Då hade 
jag dock fått lägga mycket tid på att bara höra av mig till folk med information. Det var 
mycket tid som gick åt till det ändå. Det kan även bli ett problem att vara ute i för god tid har 
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jag märkt. Folk glömmer bort och dubbelbokar sig. I synnerhet när det gäller barn. Det är en 

balansgång. 

Inspelningen gick bra. Jag är glad att varje låt fick mycket tid och att vi på det viset hann 
spela in alla låtar med kören. Vi hade hunnit med lite mindre tid, men resultatet hade kanske 
inte blivit lika bra.

När inspelningarna var klara började Torbjörn att skicka mixar på låtarna som han hade hunnit 

jobba med i Cubase. Där var inte jag så aktiv eller snabb. I detta skede började jag uppleva att 
det var mycket i både projektet och bredvid. Jag läste en del litteratur och försökte fungera i 
andra ämnen också. Början av projektet tog mycket tid från resten av min utbildning och det 
var jag här tvungen att ta igen. Detta gjorde att de låtar som kom till min mail blev liggande 
ett tag utan att jag gav något utlåtande om dem. Jag lyssnade på dem, men fann ingen ro att 

skriva ned något.

När det gällde att skriva noterna i Sibelius trodde jag att det skulle gå lättare än vad det 
gjorde. Jag ville också skriva så korrekt som möjligt. Men det var svårt att hitta rätt sätt och 
tecken och då blev låtarna långa. Det hade varit bra att ha en strikt bild att hålla sig till när det 
gällde noterna. Jag gjorde inte så mycket efterforskning när det gällde just notskrivandet utan 

mer för tydlighet i manus. Det hade varit bra att ha en mall som hjälp att lösa olika problem 
med refränger i början, repriser, verser med olika rytm på melodin etc. Till nästa gång 
behöver jag ha en färdig mall och någon som kan hjälpa mig när jag fastnar. Det kan även 
vara klokt att inte skriva in så många låtar i Sibelius så att man har tid att stöta på problem. 
Hade jag skrivit om planeringen idag så skulle alla låtar bli inspelade under perioden, men 

kanske bara två inskrivna i Sibelius så att man hade tid att fundera och lära sig ordentligt. 
Nachmanovitch skriver ”...misstag och olyckor kan vara de irriterande sandkornen som blir 
pärlor” (Nachmanovitch 1990, s. 90). Jag kan inte påstå att mitt misstag med att inte planera 
tillräckligt med tid har blivit något fantastiskt. Men det har utmynnat i en lärdom, att ge 
osäkra projekt eller delar i projekt lång tid. Notskrivningen är i mitt fall något som behövt en 

tid att mogna för att jag skulle utnyttja tiden på rätt sätt. Precis som sandkornet som efter en 
tid av irritation hos musslan mognar till en pärla, behöver jag ha tålamod med saker som jag 
inte kan så att jag lär mig och mognar.

I efterhand kan jag tycka att det här projektet krävde mycket mer tid än de timmar kursen har. 
Jag är inte klar och det är på grund av dålig planering helt enkelt. Projektet i sig skulle behövt 

de 20 timmar i veckan till och med terminsslut. Men nu hade vi 20 timmar i veckan för att 
utföra projektet, läsa litteratur och skriva uppsats. Om jag hade tänkt några vändor till på 
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planeringen hade jag kanske insett att det hade räckt med inspelning och några få noter 

inskrivna i Sibelius, inte alla. Då skulle jag kunna lägga mer tid på att lyssna på inspelningar, 
läsa litteratur och se till att noterna blev snygga. Trots att manuset gick förhållandevis snabbt 
att gå igenom så är det flera saker där som jag skulle vilja lägga till som förtext. Vi pratade 
även om att anmäla musikalen till STIM, det har ännu inte hunnits med.

Trots att det var en hel del saker som hängde upp sig i slutet av projektet är jag ändå nöjd. 

Framförallt med inspelningen. Inspelningen var ändå mitt huvudfokus och den blev väldigt 
bra. Manuset är klart och alla noterna är inskrivna i Sibelius även om de inte blev så snyggt 
som jag tänkt från början. Det är detaljer som går att jobba med längre fram, men jag har 
uppnått det resultat som skrevs i planeringen, även om det inte blev som jag tänkt.
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Bilaga 1 - Synopsis (ej reviderad)

Musikalen -Aldrig ensam- blir material

Sammanfattning

Mitt projekt handlar om att den barnmusikal som jag skrev i en tidigare projektkurs nu ska bli 
ett material som går att använda av flera än mig själv. Mina handskrivna noter ska hamna på 
tryck och bli ett kompendium tillsammans med manus. Framförallt ska låtarna spelas in och 
läggas på skiva som ska följa med i kompendiet.

Bakgrund och fakta inom området

Idéen kom sig av att jag tidigare har skrivit en musikal till min förra barnkör - Hope i 
Sollentuna. Efter framförandet fick vi mycket god kritik och vi som var inblandade tyckte att 
vi inte bara ville lämna musikalen vid det enda framförandet. Snart kom vi fram till att vi 
måste spela in detta och göra materialet tillgängligt för fler, då det var många som skrek efter 

material av det här slaget.

Barnmusikaler finns det gott om och även material. Många utgår från berättelser som redan 
finns och det är väl så man oftast skriver musikaler. Min musikal utgår från en mobbning-
situation i vardagsmiljö, den utspelar sig i skolan och i hemma-miljö och den handlar om 
situationer som skulle kunna hända i barnens vardag. Jag har hittat andra musikaler som 

handlar om mobbning, men de har ofta utgått från en sagomiljö. Musikalen Aldrig ensam -
som är namnet på min musikal- är kanske inte ensam i sitt slag, men ganska sällsynt.

Syfte 

Syftet med mitt projekt är att jag vill dela med mig av den här musikalen. Bästa sättet förutom 
att just sätta upp den fler gånger är att skapa ett material som är lätt att förstå och ta till sig. 

Min önskan är att en klasslärare ska kunna sätta upp den här musikalen med sin klass utan 
några bekymmer med att tyda musiken.



17

Metod 

Under de kommande månaderna kommer jag tillsammans med de musiker som var med och 
framförde musikalen i april 2011 (några utbytta) spela in musiken till musikalen. Sen kommer 
jag prata med de barn (och föräldrar) som var med i musikalen och försöka få med alla de till 
inspelning. Jag ska också skriva ner alla mina noter i Sibelius så att det blir snyggt och lätt att 
läsa. Jag har bara tänkt skicka med melodi och ackord-analys. Manuset ser redan ganska bra 

ut, men jag ska läsa igenom det och justera lite och jag tror även att sångtexterna ska få plats i 
manusdelen.

Tidsplan

23 sept inspelning av band - Här går startskottet för projektet, vi har ännu inga snygga noter 

utan fokuserar bara på att spela in musik-bakgrund. Det är här det bestäms hur många låtar 
som kommer spelas in inom tidsramen för projektet. Antagligen 3-4 låtar.

27 sept Synopsis klar - under v.38 skriver jag min synopsis och fin-justerar den under v.39.

13-14 okt inspelning av Barnkör - Datumet är preliminär-bokat och kan komma att ändras. 
Barnen kontaktas i tid, under första inspelningsdagen ser vi om datumet är lämpligt. Troligtvis 

spelas solisterna in under en dag och kören under andra dagen.

27 sept - 18 okt - fokuserar på litteraturläsning och skriva ut så mycket av låtarna som möjligt 
i noter. Mitt mål är att 3 låtar ska vara färdigskrivna och boken ska vara utläst till den 18 
oktober. Söka och bestämma lämplig litteratur för mitt projekt.

18 okt Grupphandledning - Under v.42 och v.43 huvudfokus att skriva en rapport om 

litteraturen.

25 okt Skriftlig och muntlig redovisning av Spegling

Under v.44 har jag inga planerade lektioner, fokuserar på att skriva klart notblad och 
kontrollera manuset. Börja fundera på framsida och kolla hur det ligger till med mastringen av 
låtarna, om jag kan hjälpa till där på något sätt. Påbörja läsning av egenvald litteratur.

8 nov Slutrapport - skelett - skriv ner lite tankar om hur jag har tänkt min rapport.

V. 46-47 Fokusera på egenvald litteratur och skriva rapport på den. Förhoppningsvis är jag 
rätt så klar i övrigt med projektet, om inte så är det under den här perioden som jag måste bli 
det.

29 nov Redovisning av egenvald litteratur
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Från 29 nov kommer jag fokusera på min slutrapport. Mitt mål är att vid grupphandledningen 

runt den 6 dec kunna lämna in en slutrapport som sedan endast behöver justeras.  

6 dec- Grupphandledning Slutrapport

20 dec - Här vill jag kunna lämna in en helt klar slutrapport till moodlerummet. Skulle inte 
detta fungera så har jag ändå möjlighet att lämna in den t o m 7 januari kl.12.00

7 Januari - Sista datum för inlämning av slutrapport

Riskanalys

Det finns en hel del risker med mitt projekt. Det är många inblandade i början och det är 
viktigt att de tar sig tid när de är ombedda att vara på plats och ha repat in låtarna och så 
vidare. Jag har egentligen redan stött på ett problem. Vi hade planerat att vi skulle spela in 

bandet under både 22-23 september, men p g a att Torbjörn som äger studion var tvungen att 
prioritera ett annat band före så blir det nu bara inspelning under den 23 september. Det ställer 
större krav på bandet, att de är väl förberedda när det är dags för inspelning. Jag inser att det 
kan bli fler sådana krockar eftersom Torbjörn är ganska uppbokad och har svårt att säga nej. 
Det vi då får försöka med är att boka in en till dag om det inte skulle räcka. Risken finns 

också att Torbjörn måste backa från projektet då jag vet att han har mycket på gång. Det finns 
en risk för att han drabbas av utbrändhet. Skulle detta hända får jag försöka skrapa ihop 
utrustning så att jag själv kan spela in med hjälp av två som kommer vara med och spela in 
bandet. 

Det finns också risker med barnen. Jag har tänkt att de som sjöng solo under framförandet av 

musikalen också ska sjunga solo på skivan, jag tycker det känns rättvist. Risken finns dock att  
de inte vill eller vågar vara med på skivan, att föräldrarna motsätter sig eller att de helt enkelt 
inte har möjlighet att vara med under inspelningen. Då får jag lösa det genom att byta ut de 
som sjungit solo till andra som är närvarande och kan ta solot, alternativt om det är en 
vuxenroll så får jag sjunga det själv.

Sen finns ju alltid riskerna att Sibelius krånglar, att hårddisken kraschar eller att jag glömmer 
spara och strömmen går. Jag måste helt enkelt vara förberedd på att tekniken kan krångla och 
spara manus och noter på flera ställen så att risken att det försvinner inte är så stor. Jag är även 
ganska exakt i min tidsplan och det innebär att jag måste vara disciplinerad och lägga den tid 
som är avsedd till projektet och inte fastna i annat eller inte veta vad jag ska göra. Då får jag 

göra ett byte och fokusera på annat till jag vet hur jag ska jobba.
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Resultat 

När mitt projekt är klart så kommer jag ha ett kompendium, med en framsida, som innehåller 
noter med ackord-analys till alla sångerna i musikalen, manuset med sångtexterna inblandade 
på rätt ställen och en CD-skiva med de låtar, minst tre stycken, som vi har spelat in. Det är 
vad jag har tänkt hinna i den här kursen. Efter att kursen är klar kommer det finnas mer att 
göra med materialet, bl a spela in de återstående låtarna och lägga in bilder i kompendiet och 

se till så att det blir tryckt i snygg kompendieform, det är sådant jag tror att vi inte kommer 
hinna med under den här terminen och därför har jag heller inte det omnämnt någonstans.
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Material 

* Åberg, S - Spegling - Vana, minne och analogiskt tänkande

* Jag kommer studera andra barnmusikalers material för inspiration och tips

* Samt ytterligare relevant litteratur
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Bilaga 2 - Utdrag ur manus

ALDRIG ENSAM

-En musikal om mobbning och vänskap

Musik och manus av:

Julia Petersson



22

SCEN 1

Jemma kommer in på scenen ensam med ryggsäcken på ryggen. Hon ser sig omkring, allt är alldeles tyst. Hon 
har ett litet gosedjur i handen, hon tittar ner på det.

Jemma: Det här ska nog gå bra ska du se.

Plötsligt hör vi musik och det blir liv och rörelse. Massa barn kommer inspringandes på scenen, någon har en 
cykel och ringer med klockan. Barnen kramas, skrattar och pratar glatt med varandra.

PLING PLING (Skolsången) 6 st solo + kör

Pling, pling! Sommarn är slut. Skolan börjar igen.

Vem är nya fröken och vem är den nya tjejen?

Pling pling! Det var länge sen nu, kul att se dig min vän!

Vi ska börja fyran, det känns som värsta grejen

Solo 1: Skolan har börjat, undra vad som händer nu?

Jemma: Massa nya män’skor, hoppas någon vill bli min vän.

Solo 2: Undra om någon övat multiplikationstabellen

Solo 3: Jag kanske får mörka, det märker vi sen

Pling, pling! Sommarn är slut. Skolan börjar igen.

Vem är nya fröken och vem är den nya tjejen?

Pling pling! Det var länge sen nu, kul att se dig min vän!

Vi ska börja fyran, det känns som värsta grejen

Solo 4: Vad du har förändrats

Solo 5: Kanske växt nå’n centimeter

Solo 4: Det har jag också!

Solo 5: Ska vi mäta oss sen?

Kör: Kolla på Anna. Hon ser annorlunda ut.

Hon har färgat håret. Har hon nya kläder igen?
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Pling, pling! Sommarn är slut. Skolan börjar igen.

Vem är nya fröken och vem är den nya tjejen?

Pling pling! Det var länge sen nu, kul att se dig min vän!

Vi ska börja fyran, det känns som värsta grejen.

Pling pling!
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SCEN 2

Barnen har kommit in i klassrummet och sitter på stolsrader. I ena änden står nya fröken.

Fröken: God morgon och välkomna till en ny termin. (överdrivet trevlig)  Ja, och en ny skola 
     också för den delen. Nu när ni börjar 4-an är ni inga nybörjare längre, så det gäller 
     att sköta sig. 

Tasslande hörs från raden längst bak, det är Anna och hennes kompisar. 

Fröken: Ursäkta mig, kan ni vara lite tysta! 

Fröken vänder sig om för att ta fram sin lista, Anna härmar fröken när hon är bortvänd. 

Fröken:  Ja, det är väl bäst att jag ropar upp er: Jessica?

Kompis1:  Jag är här!

Fröken:  Bra! Amanda?

Kompis2: Ja!

Fröken: Anna! 

Det är tyst en liten stund. 

Fröken: Anna?

Anna sitter nedhasad på stolen och ser kaxig ut.

Anna:  Här, typ. (Nonchalant.)

Scenen stannar upp och två personer i klassen reser sig. De berättarna.

Berättare1:  Det där är som ni hörde, Anna. Hon har alltid varit så där.

Berättare2:  Ja, hon är typ den coolaste tjejen klassen, har alltid varit. Alla vill umgås med 
  henne för då är man cool.

Berättare1:  Mm... Men den där tjejen har jag aldrig sett förut. Hon måste vara ny. Hon ser 
  lite...

Berättare2:  ..Lite speciell ut? Undrar vad hon heter?
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Berättarna sätter sig på sina platser igen. Scenen går igång.

Fröken:  Jemma!

Jemma:   Ja...

Fröken:  Jaa, det är du som är Jemma. Du hade nyss flyttat in till stan från landet va? Du 
     kommer säkert att stortrivas här. Hörni! Ta hand om Jemma, hon är ny, hon känner 
     ingen här.

Anna:   Det ska vi nog. 

Anna tittar menande på sina kompisar som fnissar.
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SCEN 3

Barnen är ute på rast. Olika grupper: några sparkar boll, några står och hänger vid cyklarna/kickboards, 
andra står och pratar i en klunga. 

Jemma går ensam omkring på skolgården, hon försöker ta kontakt med grupperna, men ingen släpper in henne.

Jemma: Hej! (Försiktigt.) Hallå. Kan jag vara med er en stund?

Grupperna tittar på Anna som ser till så att alla grupper stängs igen och ingen tar emot henne.

VEM SER?   Jemma + kör

Jemma:

Vem ser den som ensam är?

Osynlig nu står jag här.

Jemma: 

Ingen ser mig vart jag går, ingen hör mig när jag säger jag vill vara med.

Allt dom ser det är ett skal, något dom kan trappa på som inte känner med.

Kör:

Vem ser den som ensam är?

Osynlig nu står jag här.

Vem ser den som ensam är?

Osynlig nu står jag här.

När sången är slut går alla förbi henne och någon stöter till henne.

Jemma:  Aj! 

Ingen bryr sig om att se hur det gick för Jemma.

Berättarna stannar kvar på scenen.
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Berättare2:  Ja, det var väl det här jag visste. Ingen vill vara med den nya tjejen för alla vill 
  vara coola i Annas ögon.

Berättare1:  Och så länge man gör som Anna vill är det lugnt, men om man inte gör som 
  hon vill ska man akta sig. 

Berättare2:  Synd, jag tyckte ändå hon verkade rätt trevlig den där Jemma.

Berättare1:  Jag också.

De går ut.
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SCEN 4

Jemma kommer hem från skolan. Mamma pysslar med tvätten när Jemma kommer in.

Jemma:  Hej mamma!

Mamma:  Hej! Hur har du haft det idag? Första skoldagen och allt.

Jemma:  Bra!

Två personer kommer in på scenen, en är vit och en är svart-klädd - Samvetena. De ställer sig lite bakom 
Jemma.

Mamma:  Har du fått några nya kompisar?

Svart:  Säg ”ja”, hon behöver ju inte veta att det inte är sant.

Vit:  Nej Jemma, ljug inte, det har du ju aldrig gjort förut, varför börja nu?

Svart:  Äh! Det är ju bara en liten lögn.

Jemma:  Ja, flera stycken!

Mamma:  Det var väl det jag trodde. 

Kramar Jemma. 

Mamma:  Du har minsann aldrig haft problem att skaffa kompisar. 

Jemma:  Nej  (lite skamsen)

Mamma:  Har du lust att hjälpa mig att bära ner tvätten?

Jemma:  Visst!

De går ut med 1-2 tvättkorgar, alternativt en massa kläder i famnarna.
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SCEN 5 

Vi är tillbaka i skolan, i klassrummet. Tidsmässigt är vi längre fram på terminen.

Fröken:  Ta fram era böcker på sidan 39. Ni skulle ju ha läst dit till idag, hur många har gjort 
      det?

Alla räcker upp handen utom Anna.

Fröken:  Jaha Anna, och varför har inte du läst till idag?

Anna:  Jag eh... Hade inte tid.

Fröken:  Hade inte tid? 

Fröken går fram till Annas bänk, spänner ögonen i henne.

Fröken:  Du har ju haft en vecka på dig, någon gång under veckan måste du ju haft tid. Kolla 
      på Jemma, hon har hunnit och dessutom lite till!

Anna:  Men jag orkar inte plugga hela tiden! Dessutom är ju Jemma en nörd!

Fröken:  Du, Anna. Hittills den här terminen har du inte gjort en enda läxa och det har gått 
      5 veckor nu. Det kan bara gå på ett sätt med sådana som du; ILLA!!

JAG VILL INTE PLUGGA  Fröken, Anna + gänget, kör

Annas gäng + Anna:

Jag vill inte plugga, ooh! Jag orkar inte läsa, ooh!

Bara massa läxor och slit så det struntar jag i.

Fröken:

Anna! Du borde jobba mera, Anna! Jag kan ej tolerera detta!

Det är ju bara för dig att sätta dig och jobba på!

Kör:

Fredrik! Kan du gå med på detta? Ni två, som följer Anna, vi har tröttnat

På att hålla efter er och se till att ni sköter er!
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Kör:

Jag vill inte plugga, ooh! Jag orkar inte läsa, ooh!

Bara massa läxor och slit så det struntar jag i.

Fröken:

Anna! Du borde jobba mera, Anna! Jag kan ej tolerera detta!

Det är ju bara för dig att sätta dig och jobba på!

Kör:

Fredrik! Kan du gå med på detta? Ni två, som följer Anna, vi har tröttnat

På att hålla efter er och se till att ni sköter er!

Kör:

Vi vill inte plugga, ooh! Orkar inte läsa, ooh!

Bara massa läxor och slit så det struntar vi i!

Vi vill inte plugga, ooh! Orkar inte läsa, ooh!

Bara massa läxor och slit så det struntar vi i!

Barnen går ut på rast.

SLUT PÅ UTDRAG
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Bilaga 3 - Notexempel

• Samvetet 

• Pling pling (första delen)

• Du är aldrig ensam (första delen)
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