
Arbetsområde  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 och 5 

Instrumentkunskap 

Någon gång/läsår 

Urskilja och ge 

exempel på 

musikaliska 

karaktärsdrag från 

olika genrer och 

kulturer 

Så ofta som möjligt 

De vanligaste 

instrumenten 

Instrumentfamiljer 

Klassisk musik 

Visor 

Folkmusik 

Pop/rock 

Latin 

Schlager 

Övrigt 

 

De vanligaste 

instrumenten 

Instrumentfamiljer 

Klassisk musik 

Visor 

Folkmusik 

Pop/rock 

Latin 

Schlager 

Övrigt 

De vanligaste 

instrumenten 

Instrumentfamiljer 

Klassisk musik 

Visor 

Folkmusik 

Pop/rock 

Latin 

Schlager 

Övrigt 

De vanligaste 

instrumenten 

Instrumentfamiljer 

Klassisk musik 

Visor 

Folkmusik 

Pop/rock 

Latin 

Schlager 

Rythm and blues 

Övrigt ex jojk o rap 

Hur går vi tillväga? Visa befintliga 

instrument 

Prata om andra 

instrument de 

känner till 

Gruppera enkelt i 

familjer 

Presentera och prata 

om olika genrer i 

övergripande drag, 

alla moment på 

golvet till musik; 

medvetandegöra att 

det finns olika 

genrer 

Visa befintliga 

instrument 

Prata om andra 

instrument de 

känner till 

Gruppera i familjer 

Youtube-klipp (ev) 

Presentera och prata 

om olika genrer i 

övergripande drag, 

alla moment på 

golvet till musik; 

medvetandegöra  

olika genrer 

Instrument 

Instrumentfamiljer 

Youtube-klipp för 

att höra hur de låter 

och i vilken genre 

de vanligtvis 

förekommer 

Öka genre-

medvetenheten 

kontinuerligt 

Instrument 

Instrumentfamiljer 

Några mer ovanliga 

instrument, hur ser 

de ut? Hur låter de? 

(youtube-klipp) 

Så ofta det går; 

vilken genre? 

Karaktärsdrag? 

 

Mål? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känna till några 

instrument, veta att 

de kan delas in i 

familjer såsom 

sträng, stråk, 

slagverk o blås 

Lägga grunden för 

en ökad genre-

medvetenhet 

Känna till de 

vanligaste 

instrumenten, veta 

att de delas in i 

familjer såsom 

sträng, stråk, 

slagverk, träblås o 

bleckblås 

Lägga grunden för 

en ökad genre-

medvetenhet 

Känna till de 

vanligaste 

instrumenten, veta 

att de delas in i 

familjer såsom 

sträng, stråk, 

slagverk, träblås o 

bleckblås 

Få en ökad genre-

medvetenhet 

Känna till så många 

instrument som 

möjligt, ha koll på 

instrumentfamiljer 

såsom sträng, stråk, 

slagverk, bälg, 

träblås o bleckblås 

Kunna genre-

bestämma tydliga 

exempel, känna till 

några enkla 

karaktärsdrag 

Bedömning? Inte mer än att man 

ska göra uppgifterna 

på bästa sätt efter 

sin förmåga 

Veta några vanliga 

instrument och att 

det finns 

instrumentfamiljer = 

godkänd! 

 

Namnge några 

vanliga instrument 

och någon 

instrumentfamilj = 

godkänd! 

Att dessutom känna 

igen någon enkel, 

tydlig genre = väl 

godkänd! 

Några få vanliga 

instrument  

familjer, koll på 

några få tydliga 

genrer = godkänd! 

Fler instrument  

familjer och koll på 

fler (tydliga) genrer 

= väl godkänd! 

 


