STUDIEHANDLEDNING

Musikinstrument
Filmfakta
Ämne: Musik
Ålder: Från 7 år (L, M)
Speltid: 16 minuter
Svenskt tal med svensk text som tillval
Produktion: Kunskapsmedia AB, 2016

Syfte/strävansmål

•• Att gå igenom olika musikinstrument och lära
sig skillnaderna mellan olika instrumentfamiljer.

Undervisningen ska behandla
följande innehåll enligt läroplan
Musik (lågstadiet)
•• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-,
tangent- och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.
Musik (mellanstadiet)
•• Instrument och deras funktion i olika genrer
och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Filmens innehåll

Vilka musikinstrument är det egentligen vi hör i
musiken och hur ser de ut? I den här filmen ska
vi lära oss om några av våra vanliga, men även
lite ovanliga, musikinstrument. Vi ska också titta
närmare på vilka delar instrumenten består av
och vilka instrumentfamiljer de tillhör.
Vi kommer bland annat att träffa Arvid som spelar olika blåsinstrument och åka hem till Tyra som
övar på sin pianoläxa.

Produktion: © Kunskapsmedia AB, Sverige
© Kunskapsmedia MMXVI
Filmnr: 1675KM
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Musikinstrument
Diskussionsfrågor

Innan ni startar en diskussion kring filmen i
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren funderar
igenom hur man ska hantera diskussionen och
svaren. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper
och låt deltagarna först skriva ned sina svar.
Frågorna nedan är indelade enligt filmens kapitel.
Inledning
•• Vilka instrument tycker du är vanliga?
Stränginstrument
•• Vad är en sträng för något?
•• Nämn några stränginstrument.
•• Viktor stämmer sin gitarr. Varför stämmer man
en gitarr och hur gör Viktor det?
•• Varför började Viktor spela gitarr?
•• Hur ser Viktors gitarr ut? Vad kallas gitarrens
olika delar?
Träblåsinstrument
•• Vad har träblåsinstrumenten gemensamt?
•• Nämn några träblåsinstrument.
•• Hur ser Johans saxofon ut? Vilka delar av instrumentet visar han oss?
Bleckblåsinstrument
•• Nämn några bleckblåsinstrument.
•• Vad har bleckblåsinstrument gemensamt?
•• Vad skiljer bleckblåsinstrumenten från träblåsinstrumenten?
•• Beskriv hur Adams trumpet ser ut. Vilka delar
består den av?

Tangentinstrument
•• Nämn några tangentinstrument.
•• Vad är ett klaviatur?
•• Hur kan en orgel se ut?
•• Vad är skillnaden mellan ett keyboard och ett
piano?
•• Hur ser ett piano ut inuti?
Digital musikproduktion
•• Hur kan man göra musik i datorn?
•• Hur kan man kombinera musik från datorn med
riktiga instrument?
Sammanfattning
•• Vilka instrumentfamiljer har filmen gått
igenom?

Uppgifter
• Ta reda på mer om ett instrument! Gör ett arbete kring ett instrument du tycker är intressant!
Försök svara på följande frågor i ditt arbete:
- Var kommer instrumentet ifrån ursprungligen?
- Hur låter det?
- Hur spelar man på det?
- I vilken slags musik hör man instrumentet?
Leta information på internet, i böcker och i
tidskrifter. Presentera arbetet som webbsida,
radioprogram/podd, film eller som en
vägg-/serietidning.

Stråkinstrument
•• Vad är en stråke?
•• Nämn några stråkinstrument.
•• Hur ser Olivers fiol ut? Vilka delar består den av?
Slagverksinstrument
•• Nämn några olika slagverksinstrument.
•• Vilka olika trumpinnar visar trummisen Ellen för
oss? Hur låter de?
•• Hur ser Ellens trumset ut? Vilka olika delar
av trumsetet visa hon oss? Hur låter de olika
delarna?
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