
 

 
Lyd|Kanonen  
det rullende musikværksted 

 

 
Lyd|Kanonen, er et musikværksted 

for 5. eller 6. klasses elever, alt efter 

skolens behov, som i løbet at 2 dage 
arbejder med tekstskrivning, 

komposition af musik og indspilning. 
Workshoppen afsluttes med evaluering 

i klassen af gruppernes færdige 
projekter. 

 
 

Eleverne styrker deres faglige kompetencer indenfor; musiske fag, 
tekstskrivning og tekstanalyse(dansk/engelsk), IT, samarbejdsevner og 

projektstyring. 
 

I workshoppen benytter jeg computerprogrammet Ableton Live som er et af de 
mest benyttede softwareværktøjer i moderne lydproduktion i dag. 

 

Jeg medbringer alt udstyr. 
 

Eleverne arbejder selvstændigt i grupper af 4-6 elever over de 2 dage ud fra 
mit oplæg, og med min løbende vejledning og sparring. 
  

Hvordan udvikles det lydlige univers via det visuelle udtryk i programmet?  

Hvordan spiller ”tilfældighed” ind i det at skabe og forme et personligt udtryk?  

Hvordan frigøre man sig fra musikalske dogmer? 

 

Vil være nogle af de spørgsmål eleverne bliver stillet overfor i Lyd|Kanonen. 

 
 

Perspektiv 
Planen er, at både elever og lærere kan arbejde videre med denne måde at 

skabe musik på efter workshoppens afslutning.  
 

 
Mål 

De fleste børn og unge er i dagligdagen i kontakt med musik på den ene eller 
anden måde, og forventes også at have erfaring med computere når de 

forlader skolen. Det er derfor nærliggende, at give dem et indblik i hvordan 
nutidens musik(deres egen)bliver skabt på denne platform. 

 

- at give elever i 5. eller 6.klasse mulighed for at skabe egne musiknumre på 
en nutidig medie platform. 

 - at give eleverne kreativ frihed i arbejdsprocessen vha. praktisk assistance 
fra en superbruger. 

  
 

 



 

 
 

 
Afvikling og arbejdsproces 

Den enkelte skole tilbydes en ”pakke” med 4 arbejdsstationer hvor hardware, 
software og undervisningsmaterialer stilles til rådighed.  

Arbejdet foregår på skolen, 2 dage a 6 lektioner hver dag. 

1. Første dag begyndes med introduktion for elever og lærere på smartboard 
el lig. Derefter arbejder eleverne selvstændigt videre i grupper af 4-6 personer 

med musikken, tekstskrivning og indsamling af reallyd. Arbejdet forgår i 
fagtimerne med assistance af klassens musiklærer, dansk- el. engelsklærer 

omkring teksterne, og med mig som sparring på den kreative og tekniske del.  
2. Anden dag er der færdiggørelse af grupperes musik, hvor jeg igen er 

sparring på den kreative og tekniske del. 
3. Workshoppen afsluttes med slutredigering af musikken som konverteres til 

mp3 lydfil så eleverne kan få lagt det færdige resultat ind på deres 
mobiltelefoner eller computere. Desuden afsluttes med en præsentation af 

gruppernes færdige resultat i plenum med efterfølgende evaluering.   
 

Arbejdsstationerne 
Jeg medbringer alt udstyr til de 4 arbejdsstationer som indeholder; 

laptop, musikprogram Ableton Live, keyboards, lydkort, mikrofon, 

hovedtelefoner, højtalere samt håndholdt optager til indsamling af reallyd, 
samt odd instrumentarium såsom; sten, træ, sand, strå, over genbrugsting 

som; plastikdunke, kander, stegepander, glas m.v. m.v. 
Gruppeinddeling og intern logistik ved lærerne. 

    
Manualer 

Vigtig del i projektet er, at jeg;  
* fremstiller elevernes arbejdsmanual på dansk, hvor den kreative 

arbejdsproces beskrives.  
* fremstiller teknisk quick-manual på dansk om de vigtige funktioner for at 

arbejde med Ableton Live, computeren og indspilningsdelen.  
 

 
Lyd|Kanonen 

Lars Juul, musiker, komponist og musikunderviser.  

Mere om mig i Kunstrådets Huskunstnerdatabase eller larsjuul.eu 
 
http://www.kunst.dk/initiativer/huskunstnerordningen/huskunstnerdatabasen/?tx_lffeufecreat

e_pi2%5Bomrade%5D=1&tx_lffeufecreate_pi2%5Bkunstomrade%5D=4&tx_lffeufecreate_pi2

%5Bswords%5D=lars+juul&tx_lffeufecreate_pi2%5Bsearch%5D.x=0&tx_lffeufecreate_pi2%5

Bsearch%5D.y=0&tx_lffeufecreate_pi2%5Bsearch%5D=%3E 

 
 


