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JoyMusic - manual 

Vad är JoyMusic:

JoyMusic är ett program som gör det möjligt att använda datorn för att spela upp ljud genom 
att trycka på en eller flera Joystic-knappar eller tangenter. Externa styrkontakter kan kopplas 
till dessa knapp- eller tangentfunktioner via ”JoyBox”, ”Bläckfisken”, ”Lättlådan” eller 
motsvarande mellankopplingar – se ”Lämpliga tillbehör …” sist i manualen.

Ljuden skall finnas på datorn i form av filer i s.k. wav-, mp3- eller wma-format.
Det kan röra sig om instrumentljud, musik-loopar (upprepningsbara sekvenser) eller 
effektljud av olika slag. Ljuden kan hämtas från tillgängliga ljudbanker – kommersiella eller 
fritt tillgängliga – på Internet eller på CD. (Se t ex musik- och ljudbankerna på 
www.multimedia.skolverket.se och på www.spelhalan.com!) Som starthjälp följer 
ljudmaterialet ”JoySound” med programmet – se separat introduktion eller www.anycom.se!
Egna ljud kan förstås också med fördel spelas in och användas.

Att komma igång med JoyMusic:

1. Öppna JoyMusic.        

2. Dubbelklicka på raden DoubleClick to select sound på spår 1, så öppnas fönstret Choose 
Sound. 
I detta exempel ser vi mappen JoySound, som vi enklast öppnar genom att 
dubbelklicka på den.

http://www.multimedia.skolverket.se/
http://www.anycom.se/
http://www.spelhalan.com/


JoyMusic – manual 2

I mappexemplet finns ett antal inspelningar med musiksekvenser i formatet Wave och 
även några ljudexempel i MP3. 

Förutom Wave och MP3 files, fungerar inspelningar av ljud och musik i filformatet WMA.
Obs! MP3-formatet kan vara svårt att få att fungera bra musikaliskt som s k loop.  

3. Markera JoyMarsch.wav, för att höra hur denna musiksekvens låter och använd upp- 
eller nedpil-tangenterna för att lyssna igenom de övriga wav-filerna i mappen.
Vi väljer och öppnar JoyMarsch.wav genom att dubbelklicka på den med musen, eller 
genom att välja den markerade ljudfilen med Enter-tangenten. 

 

Ett oönskat val av ljudfil kan ersättas med val av en annan fil, eller helt tas bort med ett 
högerklick från musen.

OBS! Problem med ljudet? Se ”Felsökning ljud” sist i denna manual.
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4. Dubbelklicka på DoubleClick to select input och fönstret Press key or joystick button 
kommer upp. Aktivera antingen en joystick-knapp (eller kontakt ansluten via JoyBox) 
eller en tangent på tangentbordet. På tangentbordet kan de flesta av tangenterna användas, 
inklusive bokstäver, siffror, tecken och funktionstangenter (dock inte Tab – som flyttar 
fokus i programfönstret – och Esc – som direkt stänger ned programmet!).

Välj t.ex. siffertangent ”1”.

5. Håll ”1”-tangenten nedtryckt och JoyMarsch spelas i loop, tills tangenten släpps upp.
Detta visualiseras också grafiskt i displayrutan track 1 och med de ”spelande” 
frekvensbandstaplar längst till höger i spåret.

 

6a. Aktivera Loop och Start – Stop-knappen och tryck och släpp ”1”-tangenten. 
Musiksekvensen spelas i loop och avbryts genom att trycka(-släppa) tangenten igen.
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6b. Avaktivera Loop-knappen och tryck(-släpp) ”1”-tangenten. JoyMarsch nu spelas en gång.

7a. Ändra färg för Spår 1-fönstret. Klicka på färgknappen till vänster om Color och välj en 
passande färg t.ex. röd.

7b. Spela sekvensen igen och spår 1 blir rött.

8. Fortsätt med att lägga andra musiksekvenser enligt samma procedur som gjordes med 
JoyMarsch på spår 1.
Välj en andra färger för övriga spår. I Joymusic finns 12 spår att tillgå.

9. Om spårens musiksekvenser skiljer sig i volymstyrka, klicka på Volume-knapparna och 
ställ varje spårs reglage för sig till önskade volymnivåer.

OBS! Volymreglaget stängs med ett tryck på Enter-tangenten!
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10. När vi är nöjda med alla inställningar och vill spara, tryck på SAVE-knappen i menyn 
eller F4 och välj ett passande namn, t.ex. som här Musiktest. Filnamnstillägget blir 
automatiskt .JMS.

11. För att öppna Musiktest.JMS, tryck på LOAD-knappen i menyn eller F3 och öppna vårt 
exempel igen. I menyfönstret till höger om SAVE – anges Musiktest.JMS.

F5 - alternativ till att öppna JMS-filer i JoyMusic. Skriv in t.ex. Musiktest.JMS och 
tryck OK/Enter.
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12. För att rensa skärmen och börja på en ny anpassning; klicka på NEW-knappen  i 
menyn. En dialogruta visas (enligt nedan) där du får bekräfta att du vill rensa bort aktuella 
inställningar.
OBS! Ingenting som är sparat raderas, utan endast det som finns i arbetsminnet och visas 
på skärmen. Om du är rädd om tidigare inställningar, och är osäker på om de är sparade, 
bör du avbryta och spara innan du väljer NEW.

För att avsluta JoyMusic, klicka på EXIT-knappen eller tryck ALT+ F4. Obs! Fönstret 
Save JoyMusic Setup öppnas automatsikt i snabbtangentsvalet. Spara om du vill 
behålla eventuella ändringar eller om en ny anpassning skapats. 

Menyknappen ABOUT (F1) visar bl.a. antal dagar kvar av demoversionen JoyMusic och 
erbjuder inskrivning av licensnyckel. 

Så har vi kommit till slutet på introduktionen av JoyMusics grundfunktioner.

Komplettera vid behov med inställningar för särskild styrning med 1-2 kontakter mm i 
avsnittet ”Ytterligare anpassningar ... - Global Settings”, ”Metodiska tips” och 
presentationen av JoySound-materialet nedan.
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Ytterligare anpassningar av JoyMusic – Global Settings:

Starta som du slutade:
Klicka på GLOBAL SETTINGS-knappen i menyn eller tryck F2.  Bocka för Start With 
Latest Setup om du vill att den senast använda JMS-filen automatiskt skall finnas inladdad 
när JoyMusic startar nästa gång. 

Alternativ styrning med 1 eller 2 kontakter:
Radioknappen Standard är automatiskt aktiverad när du öppnar JoyMusic för första gången. 
Det innebär att ljuden spelas med tangent- eller knapptryckningar så som beskrivits ovan.
Som synes erbjuder Global Settings också en möjlighet att spela ljuden på flera ljudspår med 
hjälp av en eller två kontakter (switches) med s k avsökning (scan) – för användare som bara 
kan styra med något av dessa alternativ. 
Om 1 Switch eller 2 Switches väljs ignoreras andra inställningar för aktivering av ljuden. 
Istället väljs 1 respektive 2 särskilda tangenter för kontaktstyrningen – en eller två 
piltangenter i ovanstående figur – en för val (Activate) och en för avsökning (Scan – endast 
aktuell vid 2-kontaktstyrning).
Avsökningshastigheten (Scan Interval) väljs i millisekunder, dvs 1000 motsvarar 1 sekund.

För 1-kontaktstyrning finns ett särskilt alternativ – ”Play Step By Step”, eller ”spela steg för 
steg”. Detta innebär att man med en kontakt spelar och stegar igenom inlagda ljud som en 
sekvens – ett steg i taget, och utan att vara beroende av någon avsökningstid.
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Metodiska tips:

• Börja med att välja ”lättspelat” material – sådant som inte ställer krav på exakt tidpunkt för 
insatser, eller val mellan ”rätt” eller ”fel” för att låta hyggligt. Välj t ex effektljud, ljud 
med diffus insats, ljud eller loopar i enharmoniskt eller pentatoniskt sammanhang etc.

• Dela upp flera ljud på flera musikanter – träna känslan för turtagning och samspel med 
förlåtande material.

• Vid spelning som bygger på val och samordning av harmonier (ackord etc): Börja med 2-
ackordslåtar, helst med regelbundna, tydliga och inte för snabba växlingar mellan 
harmonierna – låtar som Tom Dooley, Tycker du om mig, Come Back Liza, …
Anpassningen ”ackord-D-A7.JMS” är ett exempel på denna typ av övning.

• De medföljande anpassningarna ”ackord-blues12.JMS” och ”ackord-LionSleeps.JMS” är 
exempel på upplägg för 1- och 2-kontaktstyrning. Ställ in Global Settings på 1 Switch 
(med Play Step by Step) eller 2 Switches och prova på – själv och med elev!

• För ytterligare tips se bilagan om JoySounds!

Snabbtangenter i JoyMusic:
 

F1 = About
F2 = Global Settings
F3 = Open Setup
F4 = Save Setup
F5 = Quicklaunch Setup (om man vill ladda nya setups från t ex SAW)
Ctrl-Alt-J = HotKey för att aktivera programmet.
 

Lämpliga tillbehör till JoyMusic:

JoyBox (AnyCom - www.anycom.se , Frölundadata - www.frolundadata.se  m.fl 
återförsäljare)
Bläckfisken (Hargdata - www.hargdata.se , Frölundadata m.fl återförsäljare)
Lättlåda  (Olinder & Westerberg  - www.ow.se )
Styrkontakter av något slag –  här nämnda m fl återförsäljare ...
Flexiboard (Handitek - www.handitek.se , GEWA - www.gewa.se , Frölundadata m.fl 
återförsäljare)

Felsökning ljud:
Om inget ljud hörs… gå till högtalarikonen i meddelandefältet   och 
vänsterklicka på ikon för att se volymreglagefönstret. Se till att Ljud av inte är förbockat, 
och att reglaget är uppdraget till lämplig hörbar nivå. (Ikonen ser lite annorlunda ut i 
Windows 98 och 2000) 
Om fortfarande inget hörs… högerklicka på ikonen och klicka på Öppna 
volymkontrollen. Kontrollera att volymreglaget för Wave är uppdraget och att Ljud av 
inte är förbockat. 
Du kan också nå volymreglaget och volymkontrollen via Kontrollpanelen/Inställningar. 
Leta upp ikonen för Ljud och ljudenheter och under dess egenskaper, motsvarande 
menyknappar.
Kontakta någon audio- och datakunnig person om problemet kvarstår.

http://www.gewa.se/
http://www.handitek.se/
http://www.ow.se/
http://www.hargdata.se/
http://www.frolundadata.se/
http://www.anycom.se/
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JoySound

JoySound-materialet består av två delar: 
1. En samling vanligt förekommande raka gitarrackord – inspelade särskilt för detta 

ändamål från en 12-strängad akustisk Levin-gitarr av Mats Lundälv. Dessa kan förstås 
användas för att ackompanjera visor och låtar av många olika slag – ett par JMS-
anpassningar följer med som exempel.

2. I de övriga ljudexemplen till JoyMusic har Per-Uno Pettersson skapat material som ger 
möjlighet till varierande uttrycksformer av både traditionell musik och ljudkonst. Nedan 
följer Per-Unos introduktioner och pedagogiska tips i anslutning till dessa kompositioner 
och ljud:

• I mappen ”Dimslöjor” finns en ljudande blandning av dessa former, som är inspirerade ur 
svensk folktro och naturkänsla. 
Som liten pojke besökte vår familj ofta morföräldrarna på landet och jag var mycket 
fascinerad av vad som hände under ljusa månskensnätter och morgnar när svepande, 
dansande dimmor rörde sig i slingor över fuktiga ängar. Morfar berättade att det var 
älvorna som dansade och om hur farligt det var att komma för nära dom små sköna 
lockande varelserna. Öppna ”Dimslöjor.JMS”. I exemplet spelas lämpligen 
”Dimslöjor.mp3” i loop och de övriga ljudfraserna startas sedan på känsla. 
Berätta eller hitta på någon sägen om älvor till spelet. Fantasi är nyckelordet!

• När man är ute på promenad eller till något planerat utflyktsmål, är det bra att ha med 
någon bärbar ljudinspelare för att dokumentera ljudhändelser eller ljudmiljöer.
”Insjömiljö.JMS” är ett exempel på hur man kan återskapa ljudminnen från en besökt 
plats.

• ”JakaPentmp3.JMS” består av ett antal toner från ett litet hemmabyggt xylofon/marimba 
av material från ett kasserat jakarandbord. Starta varje spårloop var för sig, gärna i olika 
efter olika sifferföljd. När alla är aktiverade, låter det som en speldosa. 
I Mp3-varianten varieras rytmen, då tonernas tidslängd är olika. För en oförändrad rytmik, 
öppna ”JakaPentwav.JMS”.

• I mappen ”Exotiska instrument” finns ljudande exempel på regnrör och Anklung.
Det senare är kanske ett musikinstrument som för oss svenskar mer obekant än regnrör.
Anklung är ett traditionellt Sundanesiskt bambuinstrument som härstammar från Badui.
Instrumentet består av två till tre tonstämda bamburör, rörligt fästa i en bamburam.
Genom att skaka ramen skallrar rören melodiskt. Eftersom varje instrument endast klingar 
med två till tre toner samtidigt, så behöver man ett flertal olikstämda Anklung. 
Det är populärt att barn i Indonesien spelar i en skolorkester, och Anklungorkestern kan 
bestå från 20 till 160 medlemmar.                      

      Anklung
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• Mappen ”Stenspel”, består av ett par korta musikkompositioner med samplade stenljud. 
Några av stenljuden är förvandlade (DSP, Digital Sound Processing) som wavexemplen 
Stenkul1-5.

• Utforska och pröva på olika sätt att använda musik- och ljudexemplen i de övriga 
mapparna ”HipmedDip” och ”Sigfrid Storråda”, de fristående musikkompositionerna 
”BeatTouch1-2”, ”DojMarsch” och ”JoyMarsch”, ”GemigFem” (försök räkna takten!) och 
”Kudrjavka” i JoyMusic.

• Kudrjavka ("Lilla knölen") är ett av de många smeknamn på hunden Laika (Лайка, 
"Skällaren") som den 3 november 1957 blev den första varelsen i omloppsbana runt 
jorden. Laikas uppskjutning i rymden var en del av Sovjetunionens Sputnikprogram.

Lycka till!
Per-Uno Pettersson

Upphovsrättsliga regler:
1. Mats Lundälvs gitarrackord och Per-Uno Petterssons musik- och ljudmaterial får användas fritt i 

icke-kommersiellt syfte och inom ramen för "skolans verksamhet". Vid spridning i organiserad 
form skall källan uppges. 

2. Upphovsrättigheterna till materialet tillhör upphovsmännen. Som användare av musik-
ljudmaterialet har du inte några rättigheter till det. Du får alltså inte sälja, distribuera eller på 
annat sätt sprida materialet utöver det som framgår i punkt 1.

Denna manual är producerad av Per-Uno Pettersson och Mats Lundälv,
Specialpedagogiska institutet - västra regionen – i samverkan med anycom.

www.sit.se 

www.anycom.se 

http://www.anycom.se/
http://www.sit.se/
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