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Sammanfattning 

I denna projektrapport sammanställs arbetet med att skapa webbplatsen 

www.mannesmusik.com. Resultatet är tänkt att bli en hemsida som riktar sig till elever i 

högstadiet. Syftet med projektet var att skapa en pedagogisk plattform för musik på internet. 

Webbplatsen innehåller grundläggande förklaringar för gitarr, piano och bas. Ett annat mål 

var att skapa en digital materialbank för egna kompskisser, noter och körarrangemang på 

webbplatsen.  

I arbetet med att jobba fram hemsidan har vissa digitala program använts. Hemsidan har 

producerats i publiceringsprogrammet Wordpress. I rapporten beskrivs processen med att 

arbeta i detta program som till stor del bygger på färdiga mallar. Ett annat program som 

använts är Paintbrush vilket är ett ritprogram som brukats för att skapa enkla och tydliga 

kompskisser med ackordtabeller för de olika instrumenten.   

Obligatorisk och fri vald litteratur (se litteraturlista) ligger till grund för en mer allmän 

pedagogisk och konstnärlig diskussion av projektet men också som musiker och musiklärare.   

 

 

 

 

 

Nyckelord: musikundervisning, internet, wordpress, videodagbok  
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1. Inledning och bakgrund 

I arbetsbeskrivningen kommer jag berätta om hur arbetet med att utveckla en pedagogisk 

plattform för musik som kom att kallas för www.mannesmusik.com. Att sidan fått det namnet 

beror på att Manne var mitt smeknamn sedan länge och musik är vad den handlar om. 

Hemsidan riktar sig till ungdomar i högstadiet och ska vara ett komplement och stöd i 

instrumentundervisningen. Webbplatsen kommer också att utvecklas för att bli ett bibliotek 

gällande undervisningsmaterial som jag lätt ska komma åt från, datorer, mobiler eller 

surfplattor för att alltid ha tillgång till mitt pedagogiska material.  

I rapporten kommer även aspekter om hur tidsplan samt riskanalys utformats och fallit ut. Det 

rapporteras om olika program (WordPress, paintbrush) och dess användarvänlighet. Slutligen 

ger jag mina egna tankar kring projektets utformning, resultat och några reflektioner kring 

detta.  

1.1 Bakgrund 

Var jag än går bär jag alltid med mig min mobil, laptop eller surfplatta. Så ser vardagen för 

många vuxna och ungdomar ut. Detta innebär att vi ständigt är uppkopplade och har tillgång 

till material och sidor från internet. Praktiskt kan det tyckas då många låtar och sånger finns 

utskrivna och med några få knapptryck på mobilen så har du dem i din hand. I mitt arbete som 

musiklärare på högstadiet kommer elever ofta med kompskisser, plankningar, tabulaturer, 

eller videos på låtar och stycken tagna från internet. Detta material berör oftast instrumenten 

gitarr, piano eller bas. Den uppsjö av pedagogiska material som finns på internet är stor och 

de elever jag träffat är positivt inställda till dessa sidor och videos som en källa för inspiration 

och kunskap. Som lärare har mina känslor varit blandade inför denna typ av material då jag 

vet att kvalitén på nerladdade kompskisser är skiftande och ofta måste omarbetas innan de är 

användbara. En fördel med internetsidorna är det faktum att eleverna frivilligt går ut på 

internet och tar del av detta material och kommer igång med sitt musicerande. Cybervärlden 
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är fylld av duktiga pedagoger och bra material. Då detta blandas med sämre material och dito 

pedagoger så blir det svårt för nybörjaren att sålla i materialet.  

Under tiden som student vid Kungl. Musikhögskolan har jag ofta stött på problem med 

informationsspridning via internet. Erfarenheten är att informationen ofta finns i ett program 

som kräver inloggning och driftstörningar gör att informationen inte alltid kan nås. Vissa 

studenter och lärare har inte de tekniska färdigheterna för att publicera eller ladda ner material 

som är ämnat för större grupper. Detta innebär att information ibland inte når ut till tänkt 

mottagare. En del i projektet var att hitta en plattform på internet som är lättåtkomlig för 

eleverna, som inte kräver någon inloggning och som har information samt material som är 

relevant för hemsidans syfte. 

Från dessa två utgångpunkter har jag tagit avstamp och visionen är att via en musikalisk 

pedagogisk plattform på internet nå ut med information och musikalisk input till elever i 

högstadiet.  

1. 2 Musikundervisning på internet 

Det finns idag flera aktörer för musikundervisning på internet. Musikpoolen.com och 

musikskolan.se får ses som de mest framstående och seriösa aktörerna på marknaden. 

Problematiken är att stora delar av deras utbud är användarbaserat och avgiftsbelagt, vilket 

kan göra att gemene men tvekar att registrera sig och betala pengar för att komma åt utbudet. 

På streamsajter som www.youtube.com finns ett oändligt utbud av amatörer som har 

genomgångar av låtar och instrument. Problematiken är att många är dåligt inspelade och 

innehåller felaktigheter. Användarna MrHPmusic och Symbolism är exempel på pedagogiska 

lärare på YouTube (http://www.youtube.com/). 

1. 3 Syfte 

Syftet med detta arbete var att skapa en pedagogisk plattform för musik på internet. Hemsidan 

är tänkt att rikta sig till ungdomar i högstadiet samt ha en koppling till de kunskapskrav som 

är uppsatta för högstadiet i Lgr11. För att elever ska få användning av hemsidan ska där finnas 
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lättillgängliga beskrivningar och information om kunskapsinhämtning för gitarr, bas och 

piano med länkar till andra sidor om fördjupning och vägar till vidare studier.   

Hemsidan är också tänkt att bli ett bibliotek för mina egna kompskisser, körarrangemang och 

noter som kontinuerligt fylls på, är lättillgängligt, och kan tilldelas andra med 

internetuppkoppling. 
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2. Metod 

Projektet har bestått av fyra olika faser. Den första bestod i att precisera projektet. Skriva en 

synopsis och göra en tidsplan för hösten. Fas två var att inventera internet och se vad som 

fanns. Vilka hemsidor var användbara? Finns det liknande projekt att ta inspiration från? I fas 

två så ingick även att producera det material som behövdes för att fylla hemsidan. I 

färdigställandet av hemsidan så lappar fas två och tre till viss del över varandra. Den tredje 

fasen bestod i att lära sig de program och kunna behärska dem i den grad som var önskvärt för 

att nå förväntat resultat.  Den fjärde och sista fasen var att sammanfatta och slutföra arbetet 

med skriftlig rapport och färdigställande av hemsida.  

I arbetet med att ta fram hemsidan har jag arbetat med publiceringsprogrammet WordPress 

(www.wordpress.com). Fördelen med denna typ av program är att det finns färdiga mallar för 

hemsidor. Det innebär att tid inte behöver läggas på att programmera eller arbeta med layout. 

Den förändring i layouten som gjorts var att ändra bakgrundsfonten. En annan stor del i 

arbetet som gjorts på sidan är att skapa flikar för de olika områdena (hem, gitarr, piano, bas, 

appar, låtar och skriva musik). Dessa har sedan fyllts med relevant information som länkar, 

bilder och text. I vissa fall har underkategorier också skapats för att få en enklare och tydlig 

struktur på hemsidan.  

Ett annat program som använts i processen är Paintbrush 

(http://www.paintbrush.sourceforge.net/). Ett mycket enkelt ritprogram där bilder kan skapas 

och sparas i olika typer av format. Paintbrush har främst använts för att skapa ackordtabeller 

för gitarr och piano samt bilder för att precisera basens toner. Syftet med detta är att skapa 

enhetliga kompskisser enligt en mall (se bilaga 1). Ett problem som uppstod var att 

kontrollera storleken på bilderna. Detta löstes genom att öppna de skapade bilderna i 

programmet Förhandsvisning och där ändra bilden till önskad storlek och sedan klippa ut den 

för att passa önskad mall.  
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Under projektets inledande månader förde jag videodagbok. Detta för att ge mig en tydlig 

överblick av projektets progression (exempel se bilaga 2). Detta rann ut i sanden efter 

projektets två inledande månader och togs därför aldrig upp igen.  

Elever i högstadiet har under uppbyggnadsprocessen besökt hemsidan och kommit med 

kommentarer och förslag till förbättring på utformning och innehåll. Detta innebar att 

omprövningar av visst innehåll gjorts samt att nya uppslag som till exempel en flik för 

”Appar” och ”Skriva låtar” tagits med.  

2. 1 Tidsplan 

Erfarenheter från tidigare projekt gav mig insikten att en lös tidsplan gör att tiden springer 

iväg och projektet får för stora proportioner. Tanken med tidsplanen för detta projekt var att 

arbeta strukturerat under vissa dagar och tider på veckan för att begränsa projektets storlek 

och få en jämn arbetsbelastning under veckorna och över terminen (Bilaga 3).  

Måndagarna har ägnats åt att läsa litteratur och förbereda litteraturseminarium och rapporter 

samt att skriva litteraturredovisningar, synopsis och övrigt. Under tisdagarna har fokus legat 

på ett mer praktiskt arbete med att producera material till hemsidan. Nedan följer en kort 

månatlig rapport om arbetets gång.  

2.1.1 Sammanfattning av månatlig tidsplan 

September: Kursen startar och arbetet med att göra tidsplan prioriteras. Skriva synopsis, träffa 

kurskamrater för grupphandledning och läsa kurslitteratur inför det första seminariet tar sin 

början. Arbetar med att sätta upp ramar för hemsidan. 

Oktober: Under denna månad är fokus de praktiska delarna med att lösa tekniska problemet 

och få kunskap om att göra en hemsida och skapandet av material som ska ge den innehåll. 

Den första litteraturredovisningen äger rum och en första version av hemsidan publiceras. 

Informella intervjuer om relevant material till hemsidan görs med elever i högstadiet.  

November: Allt insamlat material för de olika instrumenten sållas och väljs ut. Tekniska 

problem i WordPress, Paintbrush och Förhandsvisning löses. Lösningar för 

upphovsrättsfrågor söks och under en utlandsresa läses den egen valda litteraturen.  
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December: Hemsidan utformas och material som valts ut och producerats laddas upp och 

formges. Den sista obligatoriska litteraturen läses. Arbetet med att skriva slutrapport tar sin 

början och kontakt med handledare tas för att texten ska utformas på ett bra sätt.  

Januari: Slutrapporten skrivs klart. Utformar en digital presentation av projektet inför 

kommande examination. Arbetet avslutas och utvärderas.  

2. 2 Dokumentation 

Projektet har dokumenterats i hemsidan www.mannesmusik.com. Där finns det konkreta 

resultatet av projektets utfall. En videodagbok av projektets inledande fas (Bilaga 2) samt en 

genomgång av hela hemsidan (Bilaga 4). 

2. 3 Riskanalys 

Farhågorna innan projektets start var främst inom det tekniska området. Skulle egna tekniska 

tillkortakommanden vara ett hinder för att nå förväntat resultat? Hemsidan skulle skapas i 

publiceringsprogrammet WordPress. Ett program jag tidigare jobbat mycket lite med. Det 

fanns en upplevd risk för olösta problem och uppgifter blev åsidosatta på grund av bristande 

kompetens och sinande tålamod. Frågor om vilket material (kompskisser, körnoter osv.) som 

kan laddas upp på en sida enligt upphovsrätt var olösta. Var tidsplanen realistisk och skulle 

den vara möjlig att följa?  

 
Projektet har haft sina fallgropar men kan inte ses som något högriskprojekt och därför har 

riskanalysen stämt ganska bra överens med resultatet.  

 

WordPress som hemsidan skapats i har från min sida upplevts som en bra plattform för denna 

typ av arbete. Det är ett lättarbetat program med olika färdiga stilmallar. Under projektets 

gång har jag aldrig behövt konsultera någon för att få hjälp med detta program. Jag har kunnat 

lösa de flesta uppgifterna genom att testa mig fram. Några grafiska detaljer i layouten är jag 

inte riktigt nöjd med. Mitt sinande tålamod och bristande kompetens i layoutarbetet gjorde att 

resultatet blev något sämre än förväntat.  
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Frågorna kring upphovsrätt står fortfarande kvar. Svar om vad man kan lägga upp för 

nedladdning är fortfarande oklart. För att eliminera risken för rättsliga åtgärder vid 

uppladdning av andras material så har länkar använts. Direktlänkar till andra sidor öppnas i ett 

nytt fönster genom ett klick på vald länk. Egna kompositioner och material kan läggas upp för 

fri nedladdning. Information avsedd för endast en viss grupp kan spridas via en ”osynlig” sida 

som man endast når via en direkt adress exempelvis www.mannesmusik.com/gr1.  

Tidsplanen visade sig vara väl tilltagen. Arbetet med ramarna kring hemsidan gick snabbare 

än väntat och mer tid kunde läggas på innehåll och utformning. Det fanns mer användbart 

material på nätet än jag tidigare visste.  Detta innebar att tid som var avsatt för produktion av 

instruktionsvideos istället kunde läggas på områden som för tillfället behövde prioriteras. 

Tanken att läsa på måndagar och göra det praktiska på tisdagar hade ett mindre lyckat resultat. 

Då tid frigjordes från det praktiska arbetet kunde vissa tisdagar ägnas åt läsning vilket gjorde 

att litteraturen snart var avhandlad. Detta gjorde att tidsplanen inte upplevdes som snäv. Tid 

till reflektion och förbättringar av hemsidan kunde göras. Frigörandet av tid gjorde också att 

jag kunde tillägga en musikpsykologisk aspekt i arbetet med egen vald litteratur. 
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3. Resultat 

Projektet resulterade i hemsidan www.mannesmusik.com. Huvudfokus för hemsidan var 

undervisning i gitarr, bas och piano.  

 

Gitarrdelen på mannesmusik.com består av en bild av gitarrens toner. En grundkurs i gitarr, 

två olika sätt att stämma gitarren, vägar att lära sig spela några grundläggande dur-ackord 

samt hänvisning till andra sidor för vidare utveckling. Här finns även en extra flik som heter 

”Ackord”. Där finns en ackordtabell på de grundläggande gitarrackorden. Pianodelen består 

av två introduktioner i pianospel. Här finner du även en bild på pianots tangenter med 

anvisningar om deras namn samt möjlighet att lära sig att räkna ut hur man tar dur- och 

mollackord. Under pianodelen finns även en flik som heter Ackord. Där finns ackordtabell 

över de vanligaste pianoackorden samt hänvisning till en annan sida för fler. Basdelen av 

hemsidan består av en bild på basens toner. Där finns även en grundkurs i bas samt en 

genomgång av namnen på basens strängar. Utanför projektets ramar finns även sidor som: 

skriva musik, appar, länkar och låtar under konstruktion.   

Tidsplanen som jag satt för arbetet med skapandet av hemsidan visade sig vara väl tilltagen. 

Detta innebar ett frigörande av tid till litteraturläsning och reflektion. Den extra tiden gjorde 

att jag fick ett mer övergripande pedagogiskt tänk kring hela projektet och kring min egen 

musikundervisning.  

Producerandet av kompskisser har inte tagit önskad fart. Positivt är att jag genom projektet 

har all kunskaps som krävs för att skapa kompskisser enligt utsedd mall (Bilaga 1).  

Den litteratur vi läst var intressant och lärorik för mig som musiker och musiklärare (se vidare 

under Diskussion). Rent konkret har det inte påverkar mitt projekt. Böckerna gav mig fler 

perspektiv på musikerns, elevens, studentens och lärarens olika sätt att vara och bemöta sig 

själv och varandra. 
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4. Diskussion 

Projektet har syftat till att skapa en pedagogisk plattform för musik på internet samt ett eget 

bibliotek för noter och dylikt. Detta är något jag anser mig lyckats med då mannesmusik.com 

innehåller dessa delar. På grund av upphovsrättsliga skäl har jag länkat de videos jag velat 

använda mig av. Jag har haft en vilja att spela in egna videos istället för att använda mig av 

andras. Det finns två anledningar till att det inte blev så. Den första var att det kändes onödigt 

att spela in något som redan finns, och är bra, bara för att få sätta min egen stämpel på det 

hela. Förövrigt skulle den önskade videospelare WordPress tillhandahåller kosta mig 60 

dollar. Det var en utgift jag inte prioriterade. Den andra anledningen var tidsaspekten. Att 

spela in instruktionsvideos till gitarr, piano och bas skulle ta mycket tid. Tid som skulle tas 

från läsning av kurslitteratur och skapande av hemsidan. Därför blev prioriteringen att 

använda redan publicerade videos.  

Boken ”Spegling” var obligatorisk litteratur och gav mig tankar kring relationen mellan elev 

och lärare. Reflektionen har kretsat runt hur viktigt det är för mig att jag har ett syfte med det 

jag gör för att det ska komma att kännas relevant för eleverna.  

Inom musikhögskolorna finns en medvetenhet om vikten av att ha referenser 

utanför musiken, att det finns en värld runt spelet. Detta kommenterar Staffan: 

...Vi skulle behöva ha mer av Liberal Arts på KMH. Du kan inte spela Debussy 

om du inte sett impressionistisk konst. (Åberg 2010, sid. 63) 

Jag gillar detta resonemang eftersom det ger musiken en kontext. Eleven/studenten kan få  

djupare förståelse för musikens ursprung och varför den framförs på ett visst sätt. Detta anser 

jag är något vi bör applicera även på modernare musik i undervisningen.  

Noter om musik och hälsa (Theorell 2009) var en självvald litteratur. Boken gav inget konkret 

till hemsidan men påverkade mitt sätt att se på musiken som ämne. I kapitlet ”Att sjunga i 

kör” utförs en studie på körsångare som visar på de positiva effekterna av körsången. För att 

få ett tydligt resultat skulle de mäta testosteronhalten i saliven som då skulle ge en god 
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uppfattning om aktiviteten i de reparerande system som testosteronet utgör. En grupp ägnade 

sig åt körsång och en annan åt samtalsterapi. Resultatet visade att körsångarna hade ökade 

mängder av testosteron i saliven medan den var oförändrad hos samtalsgruppen (Theorell 

2009, sid 89-96). Detta var för mig ett tydligt exempel som kan visa på körsång ur ett 

hälsoperspektiv. Något som kan vara viktigt att poängtera då musiken som ämne ifrågasätts. 

Kapitlet ”Vad händer när man sjunger” är även det intressant. Här visas de fysiologiska 

effekter som sång har på kroppen. Det beskrivs om hur hjärtfrekvens och puls förändras med 

sång vilket förklaras med tydliga och enkla diagram. Även i detta kapitel har en studie på 

människor gjorts. Det var en studie baserad på professionella- (PS) och amatörsångares (AS) 

olika upplevelser av att sjunga. Resultatet var intressant och visar på att både PS och AS blir 

avspänd men mer energisk av att sjunga. Skillnaden mellan de olika grupperna var att PS inte 

upplevde samma känsla av glädje efter ett sångpass som AS gjorde. Denna studie är inte lika 

djupgående och vetenskaplig som den testosteronmätning som gjordes på körsångarna men är 

likväl intressant och ger en fingervisning om hur sången engagerar och får människor att 

slappna av och känna glädje.   

Den andra obligatoriska litteraturen var Spela Fritt (Nachmanovitch 2010) en bok om 

improvisation. Det var svårt att applicera denna litteratur på mitt projekt då det mer handlar 

om ett grundläggande inlärningsmoment. Boken väcker fler tankar hos mig om hur jag som 

både musiker och lärare ger improvisation utrymme. Ett kapitel som tilltalar mig handlar om 

misstagens styrka.  

”Utrustningen kollapsar, det är söndagskväll, affärerna är stängda och 

publiken kommer om en timme. Man tvingas skapa ett litet bricolage, att 

improvisera ihop en ny galen grej. Just då når man några av sina bästa 

ögonblick”.  (Nachmanovitch 2010, sid. 91) 

Jag tycker han uttrycker det på ett bra sätt. Misslyckanden och oförutsedda händelser har 

potential att utvecklas till något mer om man har sinnesron att ta ett steg tillbaka och betrakta 

situationen. Så även i klassrum, vid repetitioner eller i livet. Som Nachmanovitch skriver så 

handlar mycket om att lyssna, betrakta och känna (Nachmanovitch 2010, sid. 91). Det är att 

vara lyhörd och i ett sådant klimat tror jag det finns rum för utveckling både för grupper och 

individer.  
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Sammantaget har projektet utvecklat mina kunskaper om att skapa hemsidor och att fylla dem 

med relevant information. WordPress är ett publiceringsprogram som jag kommit väl överens 

med. Där finns även möjligheter till utveckling av hemsidan. På ett enkelt sätt kan man köpa 

olika plug-ins vilket ger mer utrymme för vidareutveckling av de olika områdena och 

uppladdning av en större mängd material. Plattformen för musikundervisning är skapad. 

Nästa steg är att ta den i bruk och försöka uppdatera så det känns intressant och relevant. 

Ett framtida projekt vore att spela in egna instruktionsfilmer. Det skulle göra sidan mer 

personlig och med hjälp av WordPress videopubliceringsprogram snyggare i designen.  
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Bilaga 1 – Kompskiss 
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Left a good job in the city, 
Workin' for The Man every night and day, 
And I never lost one minute of sleepin', 
Worryin' 'bout the way things might have been. 
 
Big wheel keep on turnin', 
Proud Mary keep on burnin', 
 
Rollin', rollin', rollin' on the river. 
Rollin', rollin', rollin' on the river. 
 
Cleaned a lot of plates in Memphis, 
Pumped a lot of 'tane down in New Orleans, 
But I never saw the good side of the city, 
'Til I hitched a ride on a river boat queen. 
 
Big wheel keep on turnin'... 
 
If you come down to the river, 
Bet you gonna find some people who live. 
You don't have to worry though you have no money, 
People on the river are happy to give. 
 
Big wheel keep on turnin'... 

Struktur 
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Bilaga 2 – Videodagbok 

Videodagbok (Se länk).  

http://www.youtube.com/watch?v=ywBuX-

MpKEU&list=UUPeD2LCHL7KhKmaRMOBlVXg&index=1 
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Bilaga 3 – Synopsis 

Mannes Musik 
 

- en pedagogisk plattform, för musik, på internet.  
 

Bakgrund 

 

Vid en slagning på ordet ”chords” i sökmotorn google på internet så hänvisas det till 

ultimateguitar.com, chordie.com, e-chords.com med flera. Sidorna är bestående av filer med 

sångtexter som har ackordbeteckningar ovanför de ord då de ämnas spelas. Vid en närmare 

kontroll av dessa sidor så uppdagas det att många låtar har fel ackord och saknar 

taktartsangivelse. YouTube, en webbplats med videoklipp, har liknande problem. Kanalen 

innehåller en uppsjö av videos som ger onlinekurser i olika instrument. Somliga är 

pedagogiska och bra medan andra är direkt felaktiga. Detta innebär problem för nybörjaren 

som inte kan sålla. 

 

I mitt arbete som musiklärare med ungdomar så stöter jag på ungdomar som kommer med 

kompskisser och tabulatur utskriven från internet. Problemet med att stora delar av detta 

material är felaktigt är att eleverna inte förstår hur de ska studera in materialet och det lätt 

uppstår missförstånd. Min önskan är att jag kan hänvisa elever till en plats på internet där jag 

själv kan gå i god för att det som finns är korrekt och begripligt.  

 

Tidigare forskning 

 
Analoga böcker i instrumentundervisning har funnits under en lång tid. Med internet så har en 

uppsjö av ”amatörpedagoger” tagit över. Det finns några seriösa aktörer. Till exempel 

www.musikpoolen.com eller www.musikskolan.se. Dessa sajter är till viss del avgiftsbelagd 

och kostar pengar för användaren. Några bättre amatörsidor finns också i form av 



 16 

www.gitarr.org och www.gitarrkurser.net.  

	  

Syfte 
 

Syftet med projektet är att skapa en hemsida för högstadieelever med relevant och 

grundläggande information om piano-, gitarr-, och basspel. Hemsidan ska innehålla material 

och förklaringar som är enkla, lättillgängliga och korrekta. Den är också tänkt att fungera som 

ett eget bibliotek där jag fyller på med material av kompskisser, körarrangemang etc. för att 

enkelt komma åt det där internet finns.  
 

Metod 
 

Jag tänker använda den väl beprövade metoden ”trial and error” för att skaffa kunskaper i att 

tillverka en hemsida i publiceringssystemet Wordpress. Som komplettering till tidigare 

nämnda metod så kommer områdesspecifika internetforumen wordpressklubben och TCIM 

att konsulteras vid behov. Innehållet på sidan kommer att bestå av länkar till andra sidor samt 

vid behov kompletteras med eget inspelat material. 

 

Intervjuer med elever i högstadiet angående vad de vill se för innehåll på den kommande 

websidan kommer att genomföras.  

 

Kompletteringar till tidigare producerat material kommer att tas fram. Detta gäller främst 

läsbara korrekta kompskisser, ackorddiagram och instruktionsfilmer för spel på olika 

instrument. 

 

Riskanalys 
 

Projektets största risker ligger i de tekniska delarna. Jag har en viss erfarenhet att tillverka 

hemsidor. Bristen på min utbildning inom området påverkar mitt tålamod vilket kan leda till 

att problem blir olösta och uppgifter åsidosatta. Om problem uppstår kommer tidigare nämnda 

forum att förhoppningsvis bistå mig.  Det finns en risk att jag inte kan ladda upp alla egna 

körarrangemang, kompskisser eller plankningar p.g.a upphovsrätt.   
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Tänkt resultat 
 

Målet med projektet är att skapa en hemsida med exempelvis adressen 

www.mannesmusik.com där material samlas för att hjälpa elever med grundläggande 

kunskaper i att spela gitarr, bas och piano. Hemsidan är tänkt att vara en plats där elever kan 

ladda ner t.ex. kompskisser, läxor eller se en film om hur man tar olika ackord/toner på piano, 

bas eller gitarr. Tanken är att grunden till sidan ska vara klart inom detta projekt men att det 

eftersom kommer att fyllas på med mer material.  

 

 

Material 

 

• Lilliestam, L. (2009). Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med 
människor. (2. rev. uppl.) Göteborg: Ejeby. 

• Nachmanovitch, S. (2010). Spela fritt: improvisation i liv och konst. ([Ny utg.]). 
Göteborg: Ejeby. 

• Theorell, T. (2009). Noter om musik och hälsa. Värnamo: Fälth	  &	  Hässler  
• Åberg, S. (2010). Spegling. Vana, minne och analogiskt tänkande. Stockholm: Dialoger 
• www.gitarrkurser.net 
• www.musikteori.se 
• www.gitarr.org  

 

Tidsplan 
 

v. 36 Kursstart  

v. 37 Presentation av projekt.  

v. 38 Skriva synopsis - utkast.  Börja läsa Lit.1 

v. 39 Synopsis klar. Bestämma innehållet till hemsidan. Göra ramarna för hemsidan. 

v. 40 Lösa grafiska/tekniska problem med material för instrument.  

v. 41 Samla/göra/sammanställa material. Gitarr. 

v. 42 Skriva Lit.1-redovisning 

v. 43 Lit.1-redovisning. Hemsidan är grafiskt klar. 

v. 44 Ledig - Kurs i Ghana.  Börja läsa Lit. 2 

v. 45 Samla/göra/sammanställa material. Piano.  
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v. 46 Samla/göra/sammanställa material. Bas  

v. 47 Samla/göra/sammanställa material - kompletteringar. Skriva Lit. 2 redovisning.  

v. 48 Lit.2 - redovisning. Ladda upp producerat material på hemsidan.  

v. 49 Skriva slutrapport. Ladda upp producerat material forts. 

v. 50 Skriva slutrapport  

v. 51 Skriva slutrapport 

v.1 Skriva slutrapport. Förberedelser slutexaminering. 

v. 2 Slutrapport klar. Förberedelser slutexaminering. 

v. 3 Heldagsexaminering. 
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Bilaga 4 – Dokumentation av projektet 

Dokumentation av projektet Mannes Musik (se länk) 

https://www.youtube.com/watch?v=vetiHwt1xAo 

 

 

 

 

   

   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 


