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Välkommen till Forskarhjälpen 2016!
Hej!
Nu är det dags att dra igång Nobelmuseets elevprojekt Forskarhjälpens sjätte
delprojekt – Musikjakten.
Arbetsgruppen kring Musikjakten består av;
• Katarina Nordqvist, forskningschef på Nobelmuseet och initiativtagare till,
och projektledare för Forskarhjälpen,
• Palle Dahlstedt, docent i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot
datorstödd kreativitet på Göteborgs Universitet, Obel professor i konst och
teknologi vid Aalborg Universitet, och ansvarig för forskningsprojektet som
eleverna skall hjälpa till med,
• Peter Ljungstrand, studioledare och forskare vid Swedish Interactive Institute,
Göteborg, och medansvarig för forskningsprojektet i Musikjakten,
• Paulina Wittung Åman, museilektor på skolavdelningen på Nobelmuseet, och
pedagogiskt ansvarig för Musikjakten kommer att fungera som ett
pedagogiskt bollplank,
• Sedan finns jag, Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator för
Forskarhjälpen, till hands för Er – det är bara att maila, ringa eller Facebooka
och dela med er av problem eller glädjeämnen som ni kommer att stöta på i
arbetet med Musikjakten.
På hemsidan www.forskarhjalpen.se finns det ytterligare presentationer av oss
allihop.
Projektet innebär, i korthet, att era klasser kommer att hjälpa forskarna att
skapa digital musik genom att använda ett tillhandahållet musikgenererings
verktyg. Musiken som skapas av eleverna analyseras av forskarna och till viss del
av eleverna i syfte att studera kreativa processer.
Eleverna jobbar i grupper om två och skapar i projektets första del musik
tillsammans med hjälp av ett särskilt datorprogram som låter dem ”avla” fram
musik som de gillar.
Till sist tillverkar de en vetenskaplig poster per grupp där de beskriver sina
resultat. Av alla klassens postrar (ca 15 i en klass på 30 elever) så väljer klassen
själva ut EN poster som representerar skolan och som är med i postertävlingen se
sid 40 i kompendiet.
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OBS! Man får gärna ha flera klasser på samma skola som medverkar i projektet,

men tänk då på att man bara kan skicka in EN poster per skola till poster
tävlingen.
Postrarna (en från varje skola) kommer att läggas upp på Forskarhjälpens
hemsida där alla som vill kan rösta på sin favoritposter via Facebook. De tre
postrar som får flest röster via Facebook kommer att visas för en jury som sedan
väljer ut en vinnare. Vinnarpostern får tre biljetter till Nobelprisutdelningen
2016.
En annan jury bestående av forskarna kommer att välja ut den bästa postern ur
ett innehållsmässigt perspektiv, och formgivare från Nobelmuseet kommer att
välja den bästa postern vad gäller grafisk form. Klasserna som vinner dessa priser
kommer att få 2000 kr var till klasskassan samt ytterligare ett pris var som
meddelas senare.
Alla de fina postrar som blir resultatet av postertillverkningen och som inte
kommer till sluttävlingen, kan uppmärksammas ändå genom utställningar på
den egna skolan, eller via skolhemsidan.
Den 8 december blir det en avslutningskonferens här på Nobelmuseet, då en
lärare och två elever per skola är välkomna. Konferensen kommer att bestå av
föreläsningar och resultatrapportering från forskarna. Alla postrarna som har
varit med i postertävlingen (en per skola) hängs upp här på museet och eleverna
får stå vid sina respektive postrar och presentera dem kort. Konferensen avslutas
med prisutdelning.
Vi har som mål att hemsidan www.forskarhjalpen.se skall vara den plats där man
hittar information om det mesta. Vi från Nobelmuseet och forskarna kommer att
blogga med texter, bilder och filminslag osv. Det vore toppen om ni lärare och/
eller eleverna blir aktiva i detta också – ni får mer än gärna skicka in frågor, egna
filminslag och bloggar om ert arbete osv så publicerar vi det på hemsidan.
Forskningsdelen av projektet, med online-verktyg för musikskapande och
analays, har adressen www.musikjakten.se.
Vi har startat en sluten Facebookgrupp för lärare som heter Musikjakten – gå
gärna med i den! Där är det meningen att Ni som lärare skall kunna utbyta
erfarenheter med varandra, eller nå mig med frågor och kommentarer – jag kollar
både mail, hemsidan och Facebook med jämna mellanrum.
Forskarhjälpen är finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning.
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Är du nyfiken på andra projekt som de finansierar, titta in på www.stratresearch.se.
Med hopp om en stimulerande tid i Musikjakten, och än en gång – Varmt
välkommen!
Anna Johanna Lindqvist Forsberg
Projektkoordinator Forskarhjälpen
Telefon: 08-534 818 41, 070-618 63 44
E-mail: anna.johanna.lindqvist.forsberg@nobelmuseum.se
forskarhjalpen@nobelmuseum.se
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Uppstartskonferens
FÖR MUSIK JAKTEN 9 MAJ PÅ NOBELMUSEET

10.00

Kaffe och smörgås

10.30

Välkommen!
Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator
Presentation av Forskarhjälpen, Katarina Nordqvist, projektledare

10.45

Palle Dahlstedt, docent i tillämpad informationsteknologi vid
Chalmers, berättar om sin forskning och om projektet

11.15

Nobelpris att inspireras av, Tobias Degsell, Nobelmuseet

11.35

Peter Ljungstrand, Interactive Institute, om interaktionsdesign

11.55

Bensträckare

12.05

Serge LaChapelle, Google, utvecklings- och programmeringsarbete
inom Google

12.25

Anders Arpteg, Spotify, Forsknings- och utvecklingsarbete
inom Spotify

12.45

Lunch i Bistro Nobel

13.45

Genomgång av Musikjaktens praktiska delar

14.15

Genomgång av postertävlingen i Musikjakten

14.30

Bensträckare

14.45

Hur får jag in Musikjakten i det vanliga skolarbetet?
Museilektor Paulina Wittung Åman

15.00

Lärare som medverkat i tidigare Forskarhjälpen-projekt delar
med sig av sina erfarenheter

15.30–16.30

Bubbel, snittar och visning av museet
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Vad är Forskarhjälpen?
Målet med Forskarhjälpen är att skolelever själva ska få möjlighet att prova
på riktig forskning. Eleverna får en djupare förståelse för vad ett forsknings
projekt kan innebära, och forskarna får samtidigt hjälp med sin forskning.
Förhoppningen är att vi tillsammans kan bidra med en liten men betydelsefull
pusselbit i ett större forskningsprojekt. Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet och
är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. För mer information om
tidigare Forskarhjälpsprojekt, gå in på www.forskarhjalpen.se

VARFÖR FORSK ARHJÄLPEN?
Vi är mitt uppe i en tid av förändring. Förändringarna medför i många fall
förbättringar, men det innebär också att vi står inför en rad utmaningar.
Vad behövs för att vi alla ska kunna leva på ett bra sätt i vår värld?
Forskning är ett redskap. För att vi skall kunna hitta nya lösningar behövs
människor som är kreativa, uthålliga och som älskar att lösa problem!
Vi behöver dem som vågar tänka tankar ingen tidigare tänkt, går dit ingen
tidigare gått, enträget söker vidare där andra har gett upp, och med fast beslut
samhet står fast vid sin övertygelse. Dessa människor är vår framtids hjältar –
Forskarna!

VAD ÄR FORSKNING?
»För mig är forskning att ge sig ut på en nutida upptäcktsresa. In i celler och
atomer eller ut bland galaxer och svarta hål. På jakt efter ny kunskap. Med
förhoppningen att vara först med att hitta något nytt. Som kan bidra till att
hjälpa oss att lösa viktiga problem, stora som små. Forskning hjälper oss till
exempel att förstå orsaken bakom olika sjukdomar och kan användas för att
utveckla smartare sätt att behandla och bota sjukdomar. Forskning kan också
hjälpa oss att få fram nya och miljövänliga material eller bränslen för fram
tidens fordon. Forskning är jakten på det okända, att systematiskt söka ny
kunskap. Utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Och de resultat som en
forskare kommer fram till ska också kunna kontrolleras och upprepas av andra
forskare.«
Katarina Nordqvist
initiativtagare till Forskarhjälpen
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MER OM FORSKNING
På www.forskning.se kan du hitta mer information om vad forskning är. Här kan
du också läsa om andra forskningsprojekt, som på teman artificiell intelligens
eller förnybar energi.
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Delmoment för Musikjakten
Steg 1:
Eleverna genererar musik med online-verktyget EvoluTon

➪
➔
➪

Steg 2:
Forskarna sammanställer musiken och analyserar den

➪
➔
➪
Steg 3:
Eleverna undersöker samband mellan musikens egenskaper och
demografiska data

➪
➔
➪
Steg 4:
Eleverna presenterar eget arbete och resultat i en vetenskaplig poster

➪
➔
➪
Steg 5:
Eleverna väljer ut den poster som ska representera skolan i poster
tävlingen

➪
➔
➪
Steg 6:
Postertävling (en poster från varje skola)

➪
➔
➪
Steg 7:
Final på Nobelmuseet, 8 december
(två elever och en lärare från varje skola)
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Tidsplan

Forskarhjälpen Musikjakten
Sista
anmälningsdag 3 april

Lärarkompen
die-delen om
analys-arbetet
skickas ut
separat

Lärare
Forskare
Kick off
9 maj på
Nobelmuseet

Vinnare
utses
25 nov!

Analys av data
Postertillverkning
av eleverna fram
till den 17 okt

Deadline
Musiktävling
1/11

Sommarlov!

april

maj

juni

juli

aug

sept

Eleverna genererar
musik fram till 23/9!

okt

nov

Lärare
2 elever/
skola
Forskare
Avslutskonferens
8 dec på
NM

dec

Posterröstning
Facebook
11-25 nov

Nobelprisutdelning
10 dec
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Viktiga datum och tips på upplägg
20 augusti. Från och med detta datum finns forskarna tillgängliga för att ge
stöd och hjälp om sådant som är oklart. Boka gärna in en Skype-lektion med
dem!
• Genomgång av årets tema samt introduktion till uppgiften.
• Generera och spara musik via Musikjaktens hemsida www.musikjakten.se
• Klassdiskussion om evolution och musik.

23 september Deadline för musikskapande.
2 oktober Det interaktiva analysverktyget öppnas för eleverna.
• Studenterna kan på hemsidan analysera musiken med avseende på bakgrunds
data om eleverna och musikens egenskaper, och skapa sina egna grafer av
samband de tycker är intressanta, t ex hur musiken varierar beroende på
bostadsort och musikalisk bakgrund. Man kan också titta på om olika elever
har använt det evolutionära musikverktyget olika.
• Välja ut intressanta tvärsnitt av data, och exportera grafer av dessa, och skriva
texter om dem.
• Utforma poster.
• Sammanställning av arbetet.
• Färdigställa poster.

17 oktober Postrarna färdiga och inskickade.
1 november Deadline för att skicka låtar till musiktävlingen (frivilligt).
11–25 november Posterröstning via Facebook.
25 november Vinnare utses i postertävlingen av en jury.
8 december Avslutningskonferens på Nobelmuseet ca Kl. 10–15. En lärare och
två elever är välkomna. Eleverna presenterar sina postrar och forskarna presente
rar resultatet, och det blir föreläsningar om relaterade ämnen. Lunch serveras på
Nobelmuseet och det blir en prisutdelning som kommer att websändas.
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Musikjakten
– vi behöver hjälp med…
”Jag och mina forskarkollegor har sedan 1999 undersökt hur olika avancerade
teknologier kan användas för att skapa musik och konst av olika slag, antingen
alldeles av sig själva eller interaktivt tillsammans med människor. Det har
handlat om allt ifrån interaktiva verktyg för ljuddesign och komposition för
professionella musiker till experimentella datorprogram som komponerar egen
pianomusik.
Jag har också gjort interaktiva musikinstallationer för besökare på t ex
Universeum science center i Göteborg. De flesta av mina verktyg har utvärderats
kvalitativt i konstnärlig praktik över lång tid, av professionella musiker. Men
något som vi inte har haft en möjlighet att göra förut var att samla data från en
stor mängd användare, både vad gäller hur de använder verktygen för att skapa
musik och hur det musikaliska resultatet låter – och om det går att finna några
samband däremellan.
Forskarhjälpen erbjuder en chans att genomföra ett sådant projekt, och dess
utom med ungdomar, vilket är extra roligt.

Det vi behöver hjälp med är alltså två saker:
I steg 1
behöver vi hjälp att generera data. Eleverna skapar helt enkelt en mängd musik
efter eget tycke och smak med hjälp av vårt program, som körs i en vanlig webb
läsare. Programmet fungerar genom ett slags interaktiv konstgjord evolution, där
man lyssnar på några musikexempel och skapar nya av de som man tycker låter
bäst, ungefär så som man avlar fram en ny hundras eller en ny sorts ros. De man
tycker riktigt bra om sparar man.
I steg 2
hjälps vi åt att hitta samband mellan å ena sidan egenskaper hos de som skapat
musiken, såsom bostadsort, musikalisk bakgrund, musiksmak, etc., och å andra
sidan musikens egenskaper. Av data lagrad under steg 1 kan vi också lära oss om
hur elevernas skapandeprocesser ser ut. Även denna analys sker interaktivt i en
webläsare, där eleverna själva kan leta efter intressanta samband genom att göra
urval ur datamängden, och välja vilka egenskaper som skall visualiseras grafiskt.
Kort sagt, detta är en möjlighet att samla en större mängd data om hur vanliga
människor – med stor spridning vad gäller bostadsort, musiksmak och eventuell
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musikalisk bakgrund – skapar musik. Slutsatserna kommer att hjälpa oss att
utveckla bättre musikaliska verktyg i framtiden, där man kanske snabbare och
enklare kan skapa den musik man vill. Dessutom kan resultaten hjälpa oss att
förstå lite mer om estetiska skapandeprocesser och hur individuell musiksmak
kan användas som designverktyg.
Jag tror också att ni kommer att ha roligt under tiden!”
Palle Dahlstedt,
musiker och forskare
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Musikjakten – vetenskaplig bakgrund
Forskningsprojektet Musikjakten är tvärvetenskapligt och använder resultat och
teknologier från ett antal olika områden, såsom biologi, interaktionsdesign,
datavetenskap och kognitionsvetenskap (läran om hur vi tänker). Och så förstås
från musiken. Projektet består dessutom av två delar. I den första delen använder
vi oss av interaktiv konstgjord evolution för att skapa musik med hjälp av ett av
oss utvecklat datorprogram, och i den andra delen analyserar vi musiken och ser
om vi kan hitta mönster i hur musiken är gjord och hur den låter, beroende på
t ex elevens musikaliska bakgrund eller bostadsort.
På 1850-talet presenterade Darwin sin teori om arternas uppkomst genom
ärftlighet, slumpvis variation, och naturligt urval. Tillsammans leder dessa
faktorer till det vi kallar evolution. På Darwins tid förstod man inte de biologiska
mekanismerna för evolutionen på cellnivå, men munken Gregor Mendel hade
redan på 1860-talet listat ut gundreglerna för ärftlighet genom sina experiment
på baljväxter, men det var inte förrän på mitten av 1900-talet som man började
förstå hur och var arvsanlagen lagrades och överfördes till nästa generation. Ett
stort genombrottet var när Watson, Crick och Wilkins (Nobelpriset i fysiologi
eller medicin 1962) listade ut DNA-molekylens struktur, vilket ledde till genom
brott i förståelsen av DNA som bärare av våra arvsanlag, och hur de avkodas. Och
idag kan vi skapa skräddarsydda DNA-molekyler, och till och med gå in och
klippa och klistra i DNA-molekyler på levande varelser.
Inom datavetenskapen väcktes redan på 1950-talet tanken på att använda
naturens metoder för problemlösning, såsom evolution, decentraliserade system
(flercelliga organismer och myrstackar) och neuronnät (nervsystem). Matemati
kern John von Neumann, som ligger bakom grundmodellen för hur dagens
datorer fungerar, publicerade flera artiklar om maskiner som skulle kunna föröka
sig och utvecklas, och andra forskare följde efter. På 1970-talet presenterade John
Holland en mer allmänt tillämpbar teknik som kallades för ”genetisk algoritm”,
som kan användas för problemlösning inom alla möjliga områden. Forskaren
Christopher Langton sammanförde alla som forskade kring biologiskt inspire
rade teknologier i början av 1980-talet, inom biologi, fysik, kemi, datavetenskap
och flera andra områden. På så vis grundade han det tvärvetenskapliga
forskningsområdet Artificial Life. Där kombineras strävan att förstå vad liv
egentligen är och idén att vi kan skapa konstgjort liv, med den mer jordnära
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tanken att vi kan lära oss av naturens olika sätt att lösa problem av olika slag.
Inom konsten kan samma idéer användas för att utforska det okända, och
därför tillämpas som kreativt verktyg av designers och konstnärer, där
användaren bestämmer vilka slumpmässiga variationer som är bra eller dåliga.
De som är bra överlever och resultatet blir förhoppningsvis mer och mer
intressant. Den som introducerade sådan interaktiv evolution i slutet av 1980talet var biologen Richard Dawkins, och konstnären och forskaren Karl Sims
använde på 1990-talet tekniken för att skapa fantastiska bilder och animationer.
Interaktiv evolution av ljud och musik introducerades av Colin Johnson och Palle
Dahlstedt runt år 2000, och tekniken används idag i flera kommersiella musik
verktyg, framförallt i syntar tillverkade av det svenska företaget Nord Keyboards.
I projektets andra del, analysen, använder vi resultat från områden som psyko
akustik, alltså hur vi fysiologiskt och psykologiskt hör och lyssnar på ljud och
musik, och musical feature extraction, dvs hur man räknar ut musikaliska
egenskaper från ljudinspelningar. Sådana tekniker används av t ex Spotify och
YouTube när de ska rekommendera musik, eller hitta upphovsrättsskyddad
musik i videor som användarna lägger upp. Baserat på sådana analyser kan man
också ”mäta” hur lika två musiksnuttar låter.

EVOLUTION
I boken Om arternas uppkomst presenterade Charles Darwin 1859 en teori för hur
levande organismer utvecklas och anpassar sig till sin omgivning över många
generationer, det vi kallar evolution.

För att evolution ska kunna hända krävs tre saker:
• Ärftlighet. Det måste finnas en mekanism för att avkomman ska ärva egen
skaper från föräldrarna. I naturen lagras denna information i långa DNAmolekyler i cellerna.
• Slumpmässig variation. Det måste finnas en mekanism som gör att
individerna inom en art är lite olika. I naturen sker detta genom mutationer,
dvs slumpmässiga fel när DNA-molekylerna kopieras, och genom att varje
barn får en slumpmässig kombination av föräldrarnas arvsanlag.
• Någon form av urval. I naturen sker detta genom att individer konkurrerar om
begränsade resurser. Den som inte lyckas hitta mat dör, kanske innan den
hinner föröka sig. Den som inte lyckas hittar en partner för inte sina arvsanlag
vidare.
Grundtanken är att olika individer inom en art är lite olika, och de som är bäst på
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att till exempel skaffa mat eller försvara sig har större chans att överleva, och
därmed större chans att få barn. Deras barn ärver förhoppningsvis samma
förmågor, med lite variation. De kanske till och med är ännu bättre på att klara
sig. Och på det viset utvecklas arten gradvis mot att klara sig så bra som möjligt
under de rådande omständigheterna. Men livsvillkoren kan ändras, och då
fortsätter processen. Till exempel kan andra arter evolvera samtidigt och plötsligt
bli konkurrenter om samma föda, klimatet kan ändras och därmed ställa nya krav
eller förändra födotillgången, eller så kan en population migrera till en ny plats
där livsbetingelserna är annorlunda. Så evolution sker naturligt hela tiden. Det
handlar inte om att arter utvecklas till att bli mer och mer avancerade, utan att de
utvecklas till att klara sig så bra som möjligt just där de lever nu, tack vare att det
naturliga urvalet gör att de bäst anpassade individerna överlever.

KONSTGJORD EVOLUTION
Inom datavetenskap och ingenjörskonst har man utarbetat en metod som
efterliknar evolutionen för att hitta bra lösningar på tekniska problem, så kallad
konstgjord evolution.
Som exempel kan vi titta på den enklaste formen av konstgjord evolution, en
så kallade genetisk algoritm. Ordet ”algoritm” betyder problemlösningsmetod, och
är döpt efter den persiske medeltidsmatematikern Muhammad ibn Musa
al-Khwarizmi. På latin skrev man hans namn ”Algoritmi”. Den genetiska algo
ritmen presenterades av forskaren John Holland på 1970-talet, och är en enkel
steg-för-steg-beskrivning för hur man kan optimera nästan vad som helst, i en
form av förenklad Darwinsk evolution. Det enda som krävs är att varje förslag till
lösning på problemet kan representeras som en serie tal (som så att säga är
lösningens DNA), och att man på något sätt kan utvärdera hur bra de är, oftast
med något slags matematisk uträkning. I naturlig evolution talar man ju om
”survival of the fittest”, på svenska ”de mest anpassades överlevnad”. Därför
kallar man funktionen som räknar ut hur bra en lösning är för fitness-funktion, på
svenska ungefär urvalskriterium.

En genetisk algoritm ser ut så här:
1. Skapa en population av ett stort antal slumpmässiga lösningsförslag på
problemet. Varje lösningsförslag kallar vi en individ.
2. Utvärdera alla individerna med hjälp av urvalskriteriet, dvs räkna ut hur bra de
löser problemet.
3. Skapa en ny population där varje ny individ är ”barn” till två av de bättre
individerna från förra generationen. Varje barn skapas som i naturen:

Nobelmuseet | Musikakten 2016 19

Några egenskaper kopieras från ena föräldern och några från den andra
(rekombination). Dessutom kan kopieringen gå lite fel, dvs det kan ske
mutationer. På så vis får varje barn en slumpmässig kombination av
föräldrarnas egenskaper.
4. Börja om från steg 2.
Avsluta processen när en tillräckligt bra lösning har hittats, eller när det inte
längre sker någon förbättring mellan generationerna.
Lättast att förstå blir den genetiska algoritmen om vi tittar på ett konkret
exempel. Du jobbar på ett företag som tillverkar flygplan, och du ska designa
vingarna till en ny flygplansmodell. Det finns en massa olika egenskaper hos en
vinge som kan variera: Längd, bredd, tjocklek, vinkel, hur rund den är på
ovansidan, och så vidare:

Då kan man säga att en viss lösning på problemet ”vingdesign” kan representeras
av en serie tal som bestämmer alla dessa egenskaper, i en viss ordning. Den
genetiska algoritmen ser då ut så här:
Skapa ett antal slumpmässiga förslag på vingar, dvs varje egenskap hos varje
vinge är ett helt slumpmässigt tal. De kan vara korta, långa, tjocka, stora och
små – helt slumpmässigt:
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5. Utvärdera vilka vingar som flyger bäst. Det kan man göra genom att bygga alla
flygplanen, ett för varje förslag på vingdesign, och sen provflyga dem, men det
skulle vara dyrt och ta väldigt lång tid. Man kan istället räkna ut hur bra de
flyger med hjälp av aerodynamiska formler. Säg att vi med hjälp av en sådant
aerodynamiskt urvalskriterium ger varje vingförslag en poäng mellan 0 och 10,
där 0 betyder att de inte kan flyga alls och 10 att de flyger jättebra.
6. Gör en ny population vingförslag på följande sätt: Välj två föräldrar bland de
med högst fitness-poäng, och kopiera några slumpmässigt valda egenskaper
från varje (säg, vingens längd och bredd från ena föräldern, tjocklek, vinkel och
rundning från den andra). Upprepa detta för varje nytt barn. Ändra sedan
några egenskaper hos några slumpmässigt utvalda individer till ett nytt slump
mässigt valt värde (mutationer).
7. Börja om från steg 2.
Man kan tro att alla barn borde skapas från de två föräldrar som har högst fitnesspoäng, men så är det inte riktigt. Dels är det inte säkert att barn till två bra
föräldrar är lika bra som dem, eftersom föräldrarnas egenskaper kombineras på
nya sätt. Vissa kombinationer kanske inte fungerar så bra, medan andra kanske är
lika bra eller bättre. Dessutom vill man alltid att det ska finnas stor variation
inom en population. Då har den en större möjlighet att hitta flera olika lösningar.
Det är ju inte säkert att den man först hittar är den allra bästa.
För att en genetisk algoritm ska vara effektiv så krävs det ofta ganska stora
populationer av lösningsförslag, kanske hundratals eller tusentals, och processen
måste få pågå i kanske några tusen generationer.
Antalet möjliga lösningar på såna här problem är väldigt stort, kanske oändligt
stort. Man kan se det som att den evolutionära processen utforskar ett jättestort
rum bestående av alla dessa lösningar. Den första populationen av slumpade
lösningar är då utspridda över hela rummet:
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Efter att de har utvärderats, så består nästa population av barn till de som verkar
mest lovande, så att sökningen har begränsats till vissa delar av rummet, i
närheten av föräldrarna:

eller mellan föräldrarna:
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EVOLUTION AV ESTETISKT MATERIAL
Exemplet med flygplansvingen ovan handlar ju om att optimera något, alltså att
lösa ett problem så bra som möjligt, enligt några väl definierade kriterier –
urvalskriterier definierar exakt vilka vingar som är bra eller inte bra. Om man i
stället vill evolvera estetiskt material som bilder eller musik, så är det svårt att
exakt definiera vad som är bra. Olika personer har olika smak. Jag gillar inte
samma musik som du. Och jag kanske vill lyssna på en låt idag men på en annan i
morgon. Smaken varierar över tid och växlar beroende på humör och omständig
heter. Därför är det svårt eller kanske omöjligt att skriva ett urvalskriterium för
sådant.
Men det finns en lösning. Den engelske biologen Richard Dawkins presenterade
1987 en variant av evolution, så kallad interaktiv evolution, där det är en
människa som gör urvalet. Han gjorde det i ett litet datorprogram, Biomorphs,
som följde med en av hans böcker (The Blind Watchmaker), för att visa hur
effektiv evolution är. I Biomorphs avlar man fram små grafiska figurer som är
skapade enligt en enkel formel med några parametrar, lite som flygplansvingarna
vi pratade om tidigare. De små figurerna kan se ut som växter, insekter eller
streckgubbar. Och bara genom att klicka på dem man gillar så kan man snabbt få
dem att utvecklas åt olika håll, t ex mer och mer likna en fluga, ett träd eller en
streckgubbe.

Richard Dawkins ursprungliga program ”Watchmaker Suite”, som lät användarna evolvera grafiska små
figurer. Prova själv på webben: http://cs.lmu.edu/~ray/notes/biomorphs/
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Det är alltså du som är urvalskriteriet – du väljer vilka objekt som ska fortplantas.
Dawkins program var inte ett konstnärligt projekt, men datorkonstnären och
forskaren Karl Sims inspirerades av Dawkins idé om interaktiv evolution och
skrev ett datorprogram som lät honom avla fram fantastiska bilder. Det som
egentligen evolverades var matematiska formler som räknar ut vad varje pixel i
bilden ska ha för färg, och antalet sådana formler är oändligt. Men med interaktiv
evolution kan man skapa komplexa och vackra bilder utan att behöva, eller ens
se, formlerna som ligger bakom. Det är naturligtvis slump inblandat, men
användaren har stor kontroll över processen, och styr den mot bilder som hen
tycker om.

Några av Karl Sims bilder, skapade med interaktiv evolution. Karl Sims hemsida med artiklar, filmer och
bilder: http://www.karlsims.com/ Ref:K. Sims Artificial Evolution for Computer Graphics, Computer
Graphics (Siggraph ’91 proceedings), July 1991, pp. 319–328.

OPTIMERING ELLER UTFORSK ANDE?
Ingenjörerna använder evolution för att optimera saker, men konstnärligt kan vi
alltså i stället använda evolutionen som ett sätt att utforska rummet av möjliga
bilder, eller musikstycken. Vi letar inte efter ett rätt svar eller ett perfekt resultat,
utan letar förutsättningslöst, styrda av nyfikenhet. Om vi hittar något vi gillar går
vi vidare med det en stund, sparar vad vi hittar, och letar sedan vidare, och har
förhoppningsvis kul på vägen. Detta har visat säg vara ett mycket bra sätt att
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skapa bilder och musik utan att behöva kunna så mycket om hur materialet
egentligen kommer till.

INTERAKTIONSDESIGN
Området interaktionsdesign handlar om att förstå, planera och skapa användar
gränssnitt och processer runt dessa som ska fungera så bra som möjligt i ett visst
sammanhang. Mer konkret handlar det om det vi människor ser och använder
för att styra, kontrollera och använda maskiner och prylar av olika slag. Oftast
syftar vi på saker eller tjänster som är digitala på något sätt, t.ex. en webbsida, en
app på en mobiltelefon, ett datorspel eller kanske en modern diskmaskin när vi
pratar om interaktionsdesign. Ordet interaktion syftar här på relationen mellan
en människa och en sak eller en tjänst, med fokus på vad både människan och
maskinen gör när saken används.
Men även för andra saker som inte har något digitalt innehåll kan man prata om
interaktionsdesign, som t.ex. en cykel eller ett musikinstrument. Då syftar man
på de saker man använder för att styra och kontrollera cykeln eller musik
instrumentet för att det ska göra det man vill, som att cykla till en viss plats eller
att spela en melodi. För att göra detta använder vi trampor, styre, bromsar och
växlar på cykeln, eller olika tangenter, munstycken eller kanske en stråke för
musikinstrumentet. Dessa delar av cykeln eller instrumentet är det man
egentligen använder för att få den effekt man vill ha, och dessa är intressanta för
en interaktionsdesigner. Kanske kan man designa en cykel på ett annat sätt och
uppnå en annan effekt, eller göra att man kan använda den på ett annat sätt?
Detta handlar då om interaktionsdesign, att designa en viss sak eller tjänst med
fokus på hur den är tänkt att användas i ett visst syfte. Även för enklare föremål,
som t.ex. en bok kan man prata om interaktionsdesign, även om det kanske blir
något mer långsökt. Boken har en viss fysisk storlek och materialval (papper och
kartong) men givetvis även innehåll i form av text, bilder eller andra illustra
tioner som möjliggör en viss tänkt huvudsaklig användning (läsning av boken),
men också sekundära användningsområden som att stapla böcker i en hög, eller
att uttrycka en visst intresseområde eller stil genom att man har vissa böcker i sin
bokhyllas kan ses när man får besök.
Interaktionsdesign för en webbsida kan handla om hur information, tjänster mm
presenteras och hur en användare lätt ska kunna förstå vad som går att göra och
hitta rätt i menysystem och olika funktioner. Ofta pratar man om begreppet
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användbarhet eller användarvänlighet, som är ett slags mått på hur lätt och
smidigt det är att lära sig och att använda en viss sak eller tjänst. Många populära
appar på mobiltelefoner är genomtänkta och lätta att både lära sig som nybörjare
och att använda. Detta bygger oftast på så kallad iterativ utveckling, alltså något
som upprepas och testas många gånger efter varandra.
Det innebär att man börjar med en viss idé om hur något ska kunna fungera, och
så bygger och testar man det. Oftast så blir allt inte helt perfekt på första försöket,
utan man kommer på saker som borde ändras och förbättras allt eftersom, och så
genomför man dessa förändringar, steg för steg. Så småningom hittar man en
variant som funkar bra och som är stabil. I detta hänseende påminner iterativ
design och utveckling en hel del om hur evolution fungerar, eftersom det man
skapar utvecklas i generation efter generation och de testas och utvärderas där
emellan. Dock så är det inte slumpen som styr de förändringar som sker mellan
generationer utan de görs medvetet av designern som jobbar med utvecklingen.
Iterativ design kan kontrasteras med linjär utveckling, där man genomför
utveckling som en serie steg efter varandra, som analys, kravställning och
implementation, men där man inte testar och vidareutvecklar om och om igen.
Båda dessa principer för utveckling (iterativ och linjär utveckling) är exempel på
metoder som man använder inom interaktionsdesign.
Metoder visar hur man gör något specifikt, och kan jämföras lite med ett recept i
en kokbok. Olika metoder är viktiga inom interaktionsdesign och de används för
många olika ändamål, som t.ex. att samla in kunskap om de människor som ska
använda det man skapar, för att stödja kreativitet och idégenerering, eller för att
utvärdera och välja mellan olika idéer.
Det är inte alltid det är ett mål att göra saker så lätt som möjligt att använda. I
många datorspel t.ex. så ska spelet vara lagom svårt. Det ska inte vara allt för
krångligt att komma igång med och att förstå vad spelet går ut på och vad man
ska göra och hur, men det ska inte vara allt för lätt att klara av heller för då blir
det ingen utmaning och det blir tråkigt. Det gäller då som designer att balansera
många olika sorters krav och behov.
I projektet Musikjakten används interaktionsdesign för att undersöka och
utforska olika saker. Webbsidan på www.musikjakten.se bygger på idéer och
principer från interaktionsdesign, som grund för hur menyer, funktioner och
annat visas. Hur kan vi presentera idéerna bakom projektet på ett överskådligt
och begripligt sätt, och som dels får plats på en skärm med begränsad storlek och
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upplösning, men som också tydligt visar vad som går att göra och hur, och låter
användaren snabbt gå igenom en inlärningsfas för att sedan använda systemet för
att utforska de ljud som skapas? Hur ska den insamlade informationen i steg 2
presenteras för att underlätta analysen och överblicken av data? Vilka slags
reglage och knappar behövs för att kunna göra detta på ett bra sätt? Och vad
menar vi egentligen med “bra” i ett sådant sammanhang? Detta är exempel på
frågeställningar inom interaktionsdesign som används i projektet.
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FORSKNINGSMETODIK
Forskning kan ske på många olika sätt. Ibland gör man experiment och ser om
resultaten bekräftar eller motbevisar de antaganden man har gjort. Ibland samlar
man in data från observationer av någonting, och sedan letar man dessa stora
datamängder efter samband och mönster. Ibland vet man inte riktigt i dessa stora
datamängder vilka samband man söker, och ibland har man gjort kvalificerade
gissningar baserat på preliminära observationer, och kan på så sätt se till att man
har rätt sorts data för att kunna leta efter just detta samband.
Det finns olika experimentella metoder. Inom t ex fysik gör man experiment för
att se om observationer av fysiska fenomen motsvarar teoretiska förutsägelser.
Inom t ex medicin har man en försöksgrupp som provar en ny medicin, och
kontrollgrupp som inte gör det (eller får verkningslösa piller). I konstnärlig
forskning (t ex mycket av Palle Dahlstedts arbete) kan experimentet vara att
utveckla ett nytt instrument och sedan, efter flera års spelande, analysera hur väl
det har fungerat i olika situationer, vad för spelstilar som har utvecklats, och hur
väl det har fungerat tillsammans med andra instrument och musiker.
Enkelt uttryckt så är MusikJakten ett tvärvetenskapligt experiment, där vi först
genererar en stor mängd data genom att eleverna använder interaktiv evolution
för att skapa musik, och sedan analyserar vi tillsammans de data som genererats,
på många olika sätt. Med data så menar vi här både den musik som skapats, och
de data som sparats om hur eleverna gjorde, vilka val de gjorde, hur länge de
lyssnade på varje ljud, hur ofta de använde slump-knappen, och så vidare.
Vi vet redan att det går bra att skapa musik och ljud med hjälp av interaktiv
evolution, för det har vi gjort förut. Vi utnyttjar alltså här det faktum att alla kan
skapa musik med ett sådant här verktyg, oavsett musikaliska förkunskaper, för att
sedan kunna studera vilken musik som har skapats, och om det finns något
samband mellan olika bakgrundsfaktorer och hur musiken låter.
Analysen av musikens olika egenskaper görs maskinellt av ett datorprogram när
all musik är färdig. Då beräknas och lagras en stor mängd egenskaper om varje
lagrad musiksnutt, såsom tempo, komplexitet, konsonans/dissonans, baserat på
väletablerade analysmetoder. Sedan kan eleverna och vi visualisera eventuella
samband grafiskt. Det sker genom att eleven kan välja att till exempel titta på all
musik gjord av de som spelar något instrument, och sedan se om det finns något
samband mellan musikens egenskaper (t ex hur ljud/mörk musiken är) och vilket
instrument eleven spelar. Man kan välja att skapa en graf som visar förhållandet
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mellan hur mycket man gillar att musicera och hur intensiv musiken är.
Vi forskare kommer att göra liknande analyser av data själva i jakt på intressanta
samband, och dessutom lite mer avancerade analyser av hur eleverna använde
verktyget, för att kunna dra slutsatser om hur elevernas skapande processer såg
ut, och hur sådana här interaktiva verktyg kan göras så lättanvända och effektiva
som möjligt.
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Musikjakten – utförande;
arbetspass och uppgifter
VAD BEHÖVER VI HJÄLP MED… (Repetition från sid 15!)
Jag och mina forskarkollegor har sedan 1999 undersökt hur olika avancerade
teknologier kan användas för att skapa musik och konst av olika slag, antingen
alldeles av sig själva eller interaktivt tillsammans med människor. Det har
handlat om allt ifrån interaktiva verktyg för ljuddesign och komposition för
professionella musiker till experimentella datorprogram som komponerar egen
pianomusik.
Jag har också gjort interaktiva musikinstallationer för besökare på t ex
Universeum science center i Göteborg, vilka har varit mycket omtyckta av
ungdomar. De flesta av mina verktyg har utvärderats kvalitativt i konstnärlig
praktik över lång tid, av professionella musiker. Men något som vi inte har haft
en möjlighet att göra förut var att samla data från en stor mängd användare, både
vad gäller hur de använder verktygen för att skapa musik och hur det musikaliska
resultatet låter – och om det går att finna några samband däremellan.
Forskarhjälpen erbjöd en chans att genomföra ett sådant projekt, och dess
utom med ungdomar, vilket är extra roligt. Därför tog jag initiativet till Musik
Jakten.

Det vi behöver hjälp med är alltså två saker:
I steg 1
behöver vi hjälp att generera data. Ni skapar helt enkelt en mängd musik efter
eget tycke och smak med hjälp av vårt program, som körs i en vanlig webbläsare.
Programmet fungerar genom ett slags interaktiv konstgjord evolution, där man
lyssnar på några musikexempel och skapar nya av de som man tycker låter bäst,
ungefär så som man avlar fram en ny hundras eller en ny sorts ros. De man tycker
riktigt bra om sparar man.
I steg 2
hjälps vi åt att hitta samband mellan å ena sidan egenskaper hos de som skapat
musiken, såsom bostadsort, musikalisk bakgrund, musiksmak, etc., och å andra
sidan musikens egenskaper. Av data lagrad under steg 1 kan vi också lära oss om
hur elevernas skapandeprocesser ser ut. Även denna analys sker interaktivt i en
webläsare, där eleverna själva kan leta efter intressanta samband genom att göra
urval ur datamängden, och välja vilka egenskaper som skall visualiseras grafiskt.
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Kort sagt, detta är en möjlighet att samla en större mängd data om hur vanliga
människor – med stor spridning vad gäller bostadsort, musiksmak och eventuell
musikalisk bakgrund – skapar musik. Slutsatserna kommer att hjälpa oss att
utveckla bättre musikaliska verktyg i framtiden, där man kanske snabbare och
enklare kan skapa den musik man vill. Dessutom kan resultaten hjälpa oss att
förstå lite mer om estetiska skapandeprocesser och hur individuell musiksmak
kan användas som designverktyg.
Jag tror också att ni kommer att ha roligt under tiden!
Palle Dahlstedt, musiker och forskare

EXPERIMENTELLT UPPLÄGG – STEG 1:
MUSIKSK APANDET
Arbetet i MusikJakten är uppdelat i två steg. I steg 1 skapar ni musik som ni gillar,
med hjälp av vårt datorprogram EvoluTon, som vi skapat speciellt för Musik
Jakten. I steg 2 analyserar ni data. Här beskrivs vad ni ska göra i steg 1.
Ni arbetar två och två, dels för att kunna hjälpa varandra, dels för att det är
roligare att skapa musik tillsammans. Ni kommer att göra ungefär samma saker,
först med den ena inloggad, och sedan med den andre. Den andre fungerar som
diskussionspartner, men den som är inloggad har så att säga sista ordet.
När ni arbetar behöver ni kunna lyssna ordentligt på musiken som genereras,
antingen i bra datorhögtalare, eller i hörlurar. Eftersom ni arbetar två och två så
är det bra om ni kan koppla in två par hörlurar i datorn eller iPaden, eller om ni
har tillgång till högtalare.
I EvoluTon skapar man ny musik i form av ett slags loopar som går och går. I det
följande kallar vi dem för enkelhets skull bara för ”ljud”.
Målet med steg 1 är att var och en av er ska göra följande:
Elev 1 Elev 2
Skapa ett konto på www.musikjakten.se
Fylla i bakgrundsinformation om sig själv
Lära sig progammet EvoluTon
Avla fram minst tio olika ljud du gillar, och spara dem
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Gör så här, och bocka av det ni slutfört allteftersom ni är färdiga:
Bestäm vem som ska börja.
1. Öppna www.musikjakten.se. Använd helst någon av webläsarna Chrome eller
Firefox. Safari kan också fungera.
2. Om du inte har skapat ett konto, gör det genom att välja Registrera. Annars
logga in med ditt användarnamn och lösenord.
3. Fyll i bakgrundsinformation om dig själv. Det gör du genom att välja Fråge
formulär på fliken under ditt avändarnamn:

4. Om du inte har använt EvoluTon förut, bekanta dig med dess olika funktioner
genom att gå igenom EvoluTone-tutorial på sida 34.
5. Nu när du kan programmet, välj en av musikstilarna och avla fram ett ljud du
gillar. Du kan utgå från ett nollställt ljud, från slumpade ljud, eller från andras
sparade ljud. Försök att få det så bra som möjligt, genom att använda dig
mutera för att skapa variation, eller para med andra ljud för att skapa nya
kombinationer. Du fortsätter tills du är nöjd, och det spelar ingen roll hur
många generationer det blir. När du är nöjd sparar du ljudet genom att klicka
på ”Spara markerad”. Ge det ett beskrivande namn, så blir det lättare för andra
att hitta i genbanken.
OBS! Det är viktigt att inte du inte bara klickar omkring hur som helst, utan
tänk efter och välj den musik du tycker låter bra, intressant eller annorlunda.
Spara den musik du tycker bäst om.
6. Fortsätt genom att på samma sätt avla fram och spara ytterligare minst nio ljud
som du gillar, så att du har skapat totalt tio ljud. Om du vill ha variation, prova
de olika musikstilarna (knapparna till vänster). Alla dina ljud måste inte vara
gjorda inom samma musikstil, utan du kan välja stil fritt för varje ljud.
7. Logga ut, och byt plats, och börja om från punkt 2!
Om du vill fortsätta och skapa fler ljud, hemma eller i skolan, så blir vi bara glada!
Bara öppna www.musikjakten.se och logga in med ditt användarnamn. Du får spara
hur många ljud du vill, så länge du bara sparar de som du verkligen gillar.
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KOPIERINGSUNDERL AG

Skriv era namn högst upp i tabellen nedan, och skriv sedan namnen på ljuden ni
sparar. Skriv ljudens namn så här: “Musikstil / Ljudets namn”.

Elev 1:

Elev 2:

Sparat ljud 1:

Sparat ljud 2:
		
Sparat ljud 3:

Sparat ljud 4:

Sparat ljud 5		

Sparat ljud 6:

Sparat ljud 7:

Sparat ljud 8:
		
Sparat ljud 9:

Sparat ljud 10:

Tabellen är endast till för att hålla reda på hur långt ni har kommit, och att hålla reda på
när ni är klara. Ni behöver inte skicka in den till forskarna, men visa den för läraren och
spara den till steg 2.
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STEG 2: ANALYS
Beskrivning av analysuppgiften för steg 2 kommer att skickas ut separat,
eftersom analysverktyget fortfarande är under utveckling när detta skrivs.
I detta steg använder eleverna ett interaktivt web-baserat verktyg för att
analysera de data och den musik som skapats under steg 1. Analysen sker enligt
följande:
Forskarna kör en datorbaserad analys av all musik som skapats under steg 1.
Musiken analyseras med avseende på egenskaper såsom dissonans/konsonans,
komplexitet, spektral och volymmässig variation, energiinnehåll, och kanske till
och med hur ”dansbar” den är (jo, det finns metoder för att räkna ut sånt!). Dessa
begrepp kanske låter komplicerade, men de låter oss karaktärisera ljud och musik
på ett enkelt och mätbart sätt. Resultatet av analysen lagras i databasen till
sammans med informationen som eleverna fyllt i om sin egen bakgrund och
relation till musik och musikutövande.
Eleverna visualiserar data i grafer på valfritt sätt enligt följande:
• Välj vilken delmängd av elever skall ingå i visualiseringen (ex. musik av alla
tjejer i Säffle, musik av alla som spelat ett instrument mer än 5 år, musik av alla
som inte gillar att lyssna på musik, all musik som är väldigt dissonant). Alla
musiksnuttar som uppfyller dessa kriterier kommer då att representeras i
grafen.
• Välj vilka egenskaper som skall visas på X- och Y-axlarna (ex. musikens
komplexitet, hur många år eleven spelat sitt instrument, musikens tempo, etc.)
Graferna kan sedan laddas ner och ligga till grund för elevernas poster.
Med hjälp av detta interaktiva analysverktyg kan eleverna alltså leta fritt efter
samband mellan sina bakgrundsdata och den musik de skapat. Detta kan ske
baserat på vad man själv tror kommer att vara intressant, eller genom att göra
många olika grafer tills man hittar något samband som ser intressant ut. Då kan
man följa upp detta genom att göra flera liknande analyser, t ex på olika elevurval för att se om man kan hitta en förklaring eller variation som är intressant
att diskutera vidare.
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EvoluTon manual
Här förklarar vi hur MusikJakten och programmet EvoluTon fungerar och hur du
använder det, steg för steg. Programmet kör du i din webbläsare men kräver
internetuppkoppling för att kunna hämta och spara ljud på en server.

Skapa konto
Börja med att gå till www.musikjakten.se i din webbläsare.
Skapa sedan ett personligt konto. Detta gör du genom att först klicka på
knappen REGISTRER A i menyn längst upp till höger.
Sedan fyller du i ett önskat användarnamn, din e-postadress samt ett valfritt
lösenord (2 gånger). Lösenordet måste bestå av minst sex tecken. Skriv gärna ned
ditt användarnamn och lösenord någonstans så att du kan hitta dem igen senare,
eller välj något som du lätt kommer ihåg.
Efter att du skapat kontot kommer du direkt till huvudsidan i EvoluTon, se
steg 3 nedan.

Logga in
Nästa gång du vill använda EvoluTon igen behöver du logga in med ditt
användarnamn och lösenord.
Klicka på LOGGA IN i menyn upp till höger så kommer du till inloggnings
menyn. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på LOGIN . Om du har
glömt ditt lösenord kan du få det skickat till din e-postadress genom att använda
funktionen ”Forgot your password”.

Börja använda programmet EvoluTon
Du kommer nu till huvudvyn i EvoluTon.
Längst upp till höger finns en meny där du kan logga in, logga ut och även fylla
i ett frågeformulär.

Representationer av genom
I mitten av skärmen ser du ett antal bilder som representerar olika genom, och
ljud kopplade till dessa. Ett av dessa genom är alltid aktivt, och det visas dels
genom att det är en grön ring runt det genomets bild, dels genom en animation där
bilden pulserar. Samtidigt hör du en ljudslinga som spelas upp, om och om igen.
Detta ljud genereras av det markerade genomet.
När programmet startar så slumpas alla genom. I mittten av skärmen kan du se
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ett antal genom som kallas Mamma och Pappa och nio stycken barn. Du kan klicka
på något av dessa för att göra just det genomet aktivt och höra hur det låter.
I datorprogrammet är naturligtvis föräldrarna egentligen könlösa men för
tydlighetens skull använder vi beteckningarna Mamma och Pappa. Vilket ljud
som helst kan antingen bli mamma eller pappa i Evoluton

SK APA OCH FÖRÄNDRA LJUD MED EVOLUTION
Skapa slumpmässiga ljud
Du kan ändra på ljuden genom att använda olika funktioner inspirerade av hur
evolution fungerar i naturen. Till vänster på skärmen finns en menyrad med olika
funktioner för detta. Klicka på SLUMPA ALL A BARN . Då skapas nio stycken nya
barn-genom helt slumpmässigt, de har sannolikt inte några större likheter.
Testa att klicka runt på de olika barnen och lyssna på hur de låter.

Musikstil
Det finns fyra olika musikstilar som låter på lite olika sätt. Du kan välja vilken
musikstil du vill använda genom att klicka på namnen i menyn MUSIKSTIL
högst upp till vänster. Du kan när som helst byta musikstil.

Mutera
När du hittar ett ljud som låter intressant på något sätt så kan du skapa fler
liknande ljud med det första ljudet som bas. Markera det ljudet du vill utgå från
och klicka på KOPIER A MAMMA i menyn till vänster. Då kopieras just det
genomet till Mamma-positionen uppe till vänster på skärmen. Nu hörs exakt
samma ljud om du markerar Mamma eller det genom du utgick ifrån, och du kan
även se att deras bilder är exakt likadana. Klicka nu på MUTER A från Mamma i
menyn till vänster.
Nu skapas nio nya barn, men de är inte helt slumpmässiga som tidigare. Istället
är de slumpmässiga varianter som har ärvt en del drag och karaktär från Mamma.
Om du lyssnar igenom alla barnen (genom att klicka på dem) så kan du höra att
det finns likheter mellan dessa syskon, men de har också personliga egenheter
och särdrag.

Nya generationer av ljud
Om du hittar ett av de nya barnen som låter intressant på något sätt kan du göra
detta barn till Mamma för en ny generation, genom att klicka på KOPIER A
MAMMA en gång till, och sedan MUTER A FR ÅN MAMMA en gång till. Nu har
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du skapat en ny generation ljud som ärvt vissa karaktärsdrag från Mamma, men
även vissa delar från ”mormor” (alltså Mamma-ljudet två generationer bakåt).

Ändra mutationsgrad
Du kan styra hur starka mutationerna blir för varje generation, alltså hur mycket
som ärvs från mamman och hur mycket som varieras genom slumpen, via
reglaget MUTATIONSGR AD i menyn till vänster. Prova att öka och minska
mutationsgraden och klicka därefter på MUTER A från mamma. Undersök hur
detta påverkar barnen och hur mycket de påminner eller avviker från mamman.

Rekombination
När vi muterat från mamman ovan har vi bara utgått från en förälder för att
skapa en ny generation barn, med slumpmässig variation. Ett annat sätt som
evolution fungerar på är rekombination. Då har vi två föräldrar med var sin
genuppsättning som paras med varandra för att skapa nya barn.
Hitta två ljud som är ganska olika, kanske genom att först slumpa fram helt
nya ljud. Välj ett ljud i taget och klicka sedan på både KOPIER A TILL MAMMA
och KOPIER A TILL PAPPA . Nu har du två föräldrar. Klicka på PAR A MAMMA &
PAPPA för att skapa en ny generation barn som ärver sina karaktärsdrag från

mamman och pappan.
Lyssna igenom ljuden och undersök om du kan känna igen vissa drag från både
mamman och pappan.

Spara intressanta ljud
När du hittat ett ljud som låter intressant på något visst sätt så kan du spara det
och ge det ett namn. Markera det ljud du vill spara och klicka på SPAR A
MARKER AD i menyn till vänster. Hitta på ett namn och skriv in i rutan, och

klicka på GO! Nu sparas ljudet på servern och du kan ladda in det igen vid ett
senare tillfälle. Ljudet kopieras också till positionen längst upp till höger på
skärmen, där aktuella ljud som sparas eller laddas in visas. Du kan också se att
namnet på ditt ljud dyker upp i listan över MINA L JUD i menyn till höger.

Ladda in sparade ljud
Du kan ladda in ljud som du tidigare namngett och sparat genom att klicka på ett
namn i listan öven MINA L JUD i menyn till höger. Ljudet dyker upp längst upp
till höger, ovanför listan med namn. Du kan markera det inladdade ljudet och
kopiera det till mamma eller pappa, precis som med barnen tidigare.
Du kan även välja att ladda in ljud från listan längst ned till höger, ANDR AS
L JUD . Detta är ljud som andra personer har skapat och sparat, och du kan ladda
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in och lyssna på dem och använda dem precis på samma sätt som dina egna ljud.
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Ljudvolym och ljud av/på
Du kan höja och sänka ljudvolymen genom att dra i reglaget märkt L JUDVOLYM
i menyn till vänster. Du kan också stänga av ljudet helt genom att klicka på check
boxen bredvid, och sätta igång ljudet igen genom att klicka en gång till på samma
ställe.

Nollställ
Om du markerat ett ljud och klickar på NOLLSTÄLL i menyn längst ned till
vänster så nollställs det ljudet. Det betyder att du får ett ljud som är ett slags
grundljud, som inte har några starka karaktärsdrag alls. Det motsvaras av origo
i ett koordinatsystem.
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Vidare läsning
Ett uppslagsverk med de flesta elektroniska instrument
genom historien från 1700-talet och framåt:
120 Years Of Electronic Music http://120years.net/

En fantastisk sida med 476 ljudexempel från musikhistorien:
History of Electronic / Electroacoustic Music (1937–2001)
http://ubu.com/sound/electronic.html

Evolutionära algoritmer och Artificial Life
En bra populärvetenskaplig bok om hur forskningsområdet Artificial Life
uppstod: Levy, Steven. Artificial life: the quest for a new creation. Random
House Inc., 1992.

Konst och biologiskt inspirerade tekniker:
En artikel som sammanfattar hur tekniker inspirerade av biologiskt liv har
använts i konst: Penny, Simon. »Art and artificial life–a primer.« Digital Arts
and Culture (2009). http://simonpenny.net/texts/Resources/a_life.pdf

Verktyg för dig som vill göra egen elektronisk musik
Det finns ett stort antal program för dig som vill arbeta med musik i datorn, både
för att spela in, redigera och mixa låtar, och för att skapa elektroniska ljud och
beats. De är för många för att vi ska ta med dem här, men vi vill nämna några som
ligger nära det som vi gör i MusikJakten.

Nord Modular G2
Demo är en gratis programvara för ljudsyntes från ett svenskt företag (Nord
Keyboards i Stockholm), som fungerar på Windows-datorer. Mac-versionen
fungerar tyvärr inte på dagens Mac:ar. Progammet låter dig koppla ihop ton
generatorer, filter och ljudeffekter helt fritt, och kan användas för att skapa allt
från experimentella ljud till techno-låtar. Det är egentligen en mjukvaruversion
av en professionell riktig synt, så den kan vara lite knepig att komma igång med,
men det följer med en bra manual. Det roligaste med Nord Modular G2 är att
den innehåller ett evolutionärt verktyg, Patch Mutator, som är utvecklat i
samarbete med Palle Dahlstedt (MusikJaktens forskare)! Så du kan bygga en
knasig synt, och sedan avla fram ljud på den utan att behöva vrida på en enda ratt.

Nobelmuseet | Musikakten 2016 39

Du hittar programmet längst ned på den här sidan:
http://www.nordkeyboards.com/downloads/legacy/nord-modular-g2

En komplett manual till systemet och en särskild manual för Patch Mutator
hittar du på samma sida.

Gibber
är det musikprogrammeringsspråk som har använts för att skapa musiken i
MusikJakten. Det är gratis och vem som helst kan använda det. Det är utvecklat
av musikern och forskaren Charlie Roberts på University of California Santa
Barbara. Språket körs inne i en webläsare, och är ursprungligen tänkt att
användas inom live coding, en musikgenre där musikern programmerar musik
live inför publik. Det är ett ganska roligt sätt att improvisera elektronmusik som
har blivit väldigt populärt de senaste tio åren.
Gibber hittar du här: http://gibber.mat.ucsb.edu/
Läs mer om live coding här:
https://en.wikipedia.org/wiki/Live_coding
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Postertävling
När forskarna har gjort sina experiment, fått sina resultat och dragit sina slut
satser så måste de dela med sig av detta till andra forskare och till omvärlden.
Detta görs bland annat via artiklar i vetenskapliga tidskrifter och via
konferenser. På konferenserna ger forskarna antingen en muntlig presentation av
sitt arbete eller så har de gjort en affisch – en poster – som de har med sig till
konferensen och sätter upp på en vägg eller en skärm. Vid speciella tillfällen på
konferensen är det sk “postertid” – då står forskarna vid sina postrar och berättar
och svarar på frågor om dem.
Eftersom målet med Forskarhjälpen är att eleverna skall få insyn i en forskares
vardag så är en av uppgifterna just att tillverka en vetenskaplig poster som
berättar om vad de gjort och vilka resultat de har fått i Musikjakten.
Eleverna arbetar två och två med uppgiften, och sedan väljer klassen/skolan
gemensamt ut EN affisch/poster som får representera skolan i en tävling. Om
röstningen skulle resultera i två likvärdiga förslag har klassens lärare utslagsröst.
Enligt vår erfarenhet är det bäst att anordna en sluten omröstning, undvik att ha
en röstning med handuppräckning.
Gruppen får själva bestämma hur de vill utforma postern, antingen digitalt eller
genom att klippa och klistra (”analogt”). Läraren ansvarar tillsammans med
Nobelmuseet för att säkerställa att postern inte innehåller direkta felaktigheter
(t.ex. faktafel). OBS! Om postern gjorts analogt behöver ni skanna eller foto
grafera den. Postern skickas in digitalt till Nobelmuseet för granskning.
Endast en poster per skola kan delta (i det fall som fler klasser per skola deltar).
Alla posters kommer att kunna delas på Facebook och Twitter, men man kan
bara rösta via Facebook. Det är tillåtet att rösta på flera postrar.
De tre postrar som fått flest röster (”gilla-tryckningar”) på Facebook visas för
en jury (vilka som ingår meddelas senare) som väljer det vinnande bidraget.
Vinnande poster belönas med tre biljetter till Nobelprisutdelningen i Stock
holms Konserthus den 10:e december 2016, samt 5000 kr till klasskassan.
En annan jury bestående av forskarna kommer att välja ut den bästa postern ur
ett innehållsmässigt perspektiv, och formgivare från Nobelmuseet kommer att
välja den bästa postern vad gäller grafisk form. Klasserna som vinner dessa priser
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kommer att få 2000 kr var till klasskassan samt ytterligare ett pris var som
meddelas senare.
De ca 25 posters som är med i tävlingen trycks upp som affischer och visas
under Musikjaktens avslutningskonferens.
Alla posters ska vara av storleken:
A1, dvs 59,4 X 84,1 cm. OBS! De ska vara i stående format!

Alla posters som vill vara med i tävlingen SKALL innehålla:
1. En titel.
2. Elevernas namn samt namnet på skolan.
3. En kort teoretisk bakgrund om evolution och datorgenererad musik, samt om
ett eller flera relaterade Nobelpris.
4. Vad eleverna har gjort (Metod) och vilka resultat de fått, dvs slutsatser och
diskussioner från de olika stegen i arbetsprocessen: musikskapande och analys.
Vilka samband hittade ni och vad beror de på, tror ni? Hur gick ni tillväga? Vad
har ni lärt er och vad skulle ni vilja gå vidare med?
5. Bilder (helst egna, annars bilder som är fria att använda).
6. Loggor (Nobelmuseet, Forskarhjälpen, Göteborgs universitet, Chalmers,
SICS och Stiftelsen för strategisk forskning) måste finnas med på varje poster!

Viktiga datum:
1. Deadline för att skicka in poster till Nobelmuseet digitalt: 17 okt.
Vi diskuterar gärna postern under arbetets gång.
2. Eventuella ändringar skall vara klara: 27 oktober 2016.
3. Röstning på postrarna från den 11:e november till den 25:e november klockan
12.00 (då stänger vi röstningen).
4. Vinnande poster utses med hjälp av en jury under eftermiddagen fredagen den
25:e november 2016. Formpriset, det innehållsmässiga samt extrapriset
tillkännages på avslutningskonferensen den 8 december 2016.
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Musiktävling – Extrauppgift
Du kan skapa riktiga låtar av musiken du gjort i MusikJakten! Man kan ladda ner
ljudfiler av musikmaterialet man skapar i EvoluTon, och med hjälp av vanliga
musikredigeringsprogram såsom Garageband eller Reaper kan eleverna göra
egna låtar, gärna kombinerat med eget spelande. En särskild jury bestående av
musikstudenter kommer att lyssna på alla inskickade låtar och välja ut de tre
bästa. Vinnarna får ett särskilt pris, som vi inte kan avslöja än. Villkoren för
inskickade bidrag är:
• De ska skickas in i något av de vanligaste ljudfilsformaten (helst mp3 eller wavformat).
• Minst hälften av ljudmaterialet i låten ska komma från EvoluTon.
• Låten skall vara minst 2 minuter och max 5 minuter lång, och behöver inte
(men kan) ha sång och text.
• Låten kan vara gjord av en eller flera elever tillsammans.
• Varje elev/grupp kan bara skicka in en låt.
Skicka din färdiga låt senast 1 november till: palle@chalmers.se
Om filen är större än 5MB är det bättre att använda verktyg som wetransfer.com
eller sprend.com för att skicka filen.
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Läroplan lgr11
Nedan kan du se några relevanta delar som Musikjakten kan kopplas till .

KURSPLAN – TEKNIK
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och kan användas. Under
visningen syftar också till att stimulera elevernas intresse för teknik.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper
om hur man kan lösa problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna
ska även ges förutsättningar att pröva egna tekniska idéer och hitta lösningar.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om och
erfarenheter av hur redskap och teknisk utrustning används på ett säkert och
ändamålsenligt sätt. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att stärka tilltron till sin
förmåga att använda teknik och att med teknikens hjälp lösa vardagliga problem
och tillfredsställa olika behov.
I teknikundervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla medvetenhet om
att teknisk verksamhet har betydelse för och påverkar människan, samhället och
miljön. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla ett kritiskt
förhållningssätt till tekniska lösningar. Eleverna ska även ges möjlighet att få en
orientering om teknikens historiska utveckling för att bättre förstå framväxten av
dagens teknik.

Centralt innehåll 7–9
Tekniska lösningar

• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte
av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefon
Teknik, människa, samhälle och miljö

• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken
har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort
tekniska innovationer.
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KURSPLAN – BIOLOGI
Ämnets syfte
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med
biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas
i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.
Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala
om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturveten
skapligt innehåll.

Centralt innehåll 7–9
Kropp och hälsa

• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan
arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som
tekniken väcker.

KURSPLAN – MUSIK
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som
gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva
musicera och genom att lyssna till musik.
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.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och
reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas
i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen
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bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musik
kulturer, såväl den egna som andras.

Centralt innehåll 7–9
Musikens sammanhang och funktioner

• Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på
människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet
i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

KURSPLAN – MATEMATIK
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper
om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnes
områden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för
matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika samman
hang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten
med matematiska mönster, former och samband.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna
formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier,
metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att
utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer
samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogen
het med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbar
het. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla
kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problem
ställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Centralt innehåll 7–9
Sannolikhet och statistik

• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att
beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av
digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för
bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
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KURSPLAN – BILD
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfaren
heter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur
man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och
uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin
kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta
egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bild
budskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjlig
heter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att
eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i
nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina
kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Centralt innehåll 7–9
• Bildframställning
• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om
egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
• Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning
• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande
egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan
användas för bestämda syften.
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KURSPLAN – SVENSK A
Ämnets syfte
• Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
• söka information från olika källor och värdera dessa
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Nobelpris relaterade till Musikjakten
Nobelpriset i fysik 2014

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano and Shuji Nakamura
”för uppfinningen av effektiva blå lysdioder vilka möjliggjort ljusstarka och
energisnåla vita ljuskällor”
Nobelpriset i fysik 2010

Andre Geim and Konstantin Novoselov
”för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen”
Nobelpriset i fysik 2009

Charles Kuen Kao
”för banbrytande insatser angående ljustransmission i fibrer för optisk
kommunikation”
Willard S. Boyle and George E. Smith
”för uppfinningen av en avbildande halvledarkrets – CCDdetektorn”
Nobelpriset i fysik 2000

Jack S. Kilby
”för hans del i uppfinningen av den integrerade kretsen”
Herbert Kroemer och Zhores I. Alferov
”för utvecklingen av halvledarheterostrukturer för höghastighets- och
optoelektronik”
Nobelpriset i fysik 1964

Charles Hard Townes, Nicolay Gennadiyevich Basov och Aleksandr
Mikhailovich Prokhorov
”för grundläggande arbeten inom kvantelektroniken, som lett till framställning
av oscillatorer och förstärkare enligt maser-laserprincipen”
Nobelpriset i fysik 1956

William Bradford Shockley, John Bardeen and Walter Houser Brattain
”för deras undersökningar över halvledare och upptäckt av Transistoreffekten”
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Nobelpriset i fysik 1909

Guglielmo Marconi and Karl Ferdinand Braun
”såsom ett erkännande av deras förtjänster om den trådlösa telegrafiens
utveckling”
Nobelpriset i Fysiologi eller medicin 1983

Barbara McClintock
”för hennes upptäckt av rörliga strukturer i arvsmassan”
Nobelpriset i Fysiologi eller medicin 1973

Karl von Frisch, Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen
”för deras upptäckter rörande organisation och utlösning av individuella och
sociala beteendemönster”
Nobelpriset i Fysiologi eller medicin 1968

Robert W. Holley, H. Gobind Khorana, Marshall W. Nirenberg
”för deras upptäckter rörande tolkningen av den genetiska koden och dennas
funktion vid proteinsyntes”
Nobelpriset i Fysiologi eller medicin 1962

Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins
”för deras upptäckt av nukleinsyrornas molekylära uppbyggnad och dess
betydelse för informationsöverföring i levande materia”
Nobelpriset i Fysiologi eller medicin 1910

Albrecht Kossel
”såsom ett erkännande för den insats han genom sina arbeten rörande
äggviteämnena, däri jämväl inbegripna nukleinsubstanserna, gjort till
kännedomen om cellens kemi”
Nobelpriset i kemi 2016

Tomas Lindahl, Paul Modrich, Aziz Sancar
"för att de har kartlagt hur cellen felsäkrar den genetiska informationen och
reparerar sitt DNA”
Nobelpriset i kemi 2006

Roger D. Kornberg
"för hans grundläggande studier av hur den information som finns lagrad i
generna (arvsanlagen) kopieras, så att den kan föras ut i kroppens celler och där
styra syntesen av de proteiner som bygger upp cellerna och deras funktioner”
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Nobelpriset i kemi 1993

Kary B. Mullis
”för hans uppfinning av PCR-metoden (Polymerase Chain Reaction)”
Nobelpriset i kemi 1980

Paul Berg
”för hans grundläggande arbeten över nukleinsyror biokemi, särskilt avseende
hybrid-DNA”
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