SOUND CHECK
– material att använda i samband med ett besök
Sound Check befinner sig i skärningspunkten mellan teknik, fysik, biologi, konst och
musikaliskt skapande.
Det är en utställning som utforskar, experimenterar och skapar med ljud och musik. Den
innehåller nya tekniska lösningar som ger möjligheter till nya konstnärliga uttryck. Det är
en utställning där alla är nybörjare och där alla har möjlighet att uttrycka sig oavsett
tidigare musikalisk erfarenhet. Teknik och konstnärligt uttryck går hand i hand.

Koppla till läroplanen
En visning som passar bra tillsammans med Sound Check är vår ljud- och
instrumentvisning. Här görs ljudläran konkret. Med instrument och ljudprov får eleverna
förståelse för uppkomsten av olika instrument.
I visningen går vi igenom hur människans behov och nyfikenhet av att skapa nya ljud och
musikaliska uttrycksmöjligheter hela tiden skapat nya tekniska lösningar som i sin tur
påverkar hur vi tar del av musik. Vi avslutar med några nedslag i Sound Check där
eleverna får spela och utforska ljudkonstinstallationerna på egen hand och även bygga ett
eget ljudredskap.
Lgr 11 Fysik årskurs 7–9
Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och
ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Lgr 11 Teknik årskurs 7–9
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för sam hällens
utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa
problem och uppfylla mänskliga behov.

I Sound Check möts konst, teknik och musik och utställningen passar även bra som en del
både bild- och musikundervisningen.
Lgr 11 Bild årskurs 7–9
Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Lgr 11 Musik
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.

Workshop – ljudkonstpoesi
Genom att ljudsätta en dikt kan delar i dikten förstärkas och dikten kan sättas i ett nytt
ljus. I workshopen får eleverna skapa sina egna instrument och ljud utifrån vardagliga
föremål och sedan skapa sitt eget ljudkonstverk med i ord och musik. Ta med en egen
dikt som ni vill arbeta med eller välj någon av de som finns här.
Lgr 11 Svenska årskurs 7–9
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra.

