De kidnappade instrumenten
Lärarhandledning

DE KIDNAPPADE INSTRUMENTEN
– ett actionfyllt musikäventyr som belyser värdegrundsfrågor
• I n t r od u k t i on … … …… … … … … …… … … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … … .s ida 2 - 3
• Pr og r am s er i en s k op p l i n g t il l s k olan s s t y r d ok u m en t …… … … … … … …… …… … … … … … … … … …… … .s ida 4
• A v s n i t t 1 , Tu ba oc h k l ar i n et t … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … …… s ida 5 - 7
• A v s n i t t 2 , Tr u m p et … … …… … … … … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … …… ..s ida 8
• A v s n i t t 3 , Cel l o … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … .…s ida 9 - 1 0
• A v s n i t t 4 , Har p a … … … … … … … … … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … .…s i da 1 1 - 1 2
• A v s n i t t 5 , Dr ag s p el … … … …… … … … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … ..s ida 1 3- 1 4
• A v s n i t t 6 , S y nt h … … … … … …… … … … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … s ida 1 5 - 1 6
• A v s n i t t 7 , Pu k a … … … …… … … … … … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … … s ida 17 - 1 8
• A v s n i t t 8 , Mar i m ba … … … … … … … … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … ..s i da 1 9- 2 0
• A v s n i t t 9 , Ti l l bak a p å s c en en … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … … ..s ida 21 - 2 2
• A v s n i t t 1 0 , Di r i g en t en … …… … … …… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … … … … … … ..s ida 23 - 2 4
• A r bet s m at er i al / k op i er i n g s u n d er lag … … … … … … … … … …… … … … … … …… … …… … … … … … … … … … ..s ida 25 - 5 1

Klicka på bilden för att se hur serien och arbetsmaterialet kan användas i klassrummet!

Lärarhandledningen är skriven av Karin Hassle

Adjunkt i gruppmetodik på institutionen för musik, pedagogik och samhälle på Kungliga Musikhögskolan.
Musiklärare på Knutbyskolan i Rinkeby, läromedelsförfattare, låtskrivare och föreläsare.

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. Lärarhandledningen får fritt
kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den
ideella upphovsrätten iakttas.
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver av hela eller delar av
lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en elevportal eller liknande, eller visa i en
Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som
har upphovsrätten. Om lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara använda någon
del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller annat namn, som framgår i lärarhandledningen).

Sida 1 (av 51)

Om programserien
De kidnappade instrumenten är ett actionfyllt musikäventyr i konserthusets vindlande korridorer. Här
har instrument efter instrument spårlöst försvunnit från den stora scenen. Nu hålls de inlåsta mot sin vilja
i ett förråd längst ner i konserthusets källare. Det är den ondskefulla vaktmästaren som tagit instrumenten
till fånga. Nu måste instrumenten försöka fly innan något ännu hemskare kommer ske. Men kommer de
att lyckas?
Serien kan i skolan kopplas till musik och samhällskunskap med värdegrund i centrum. Målgruppen
är primärt årskurs F-3 men passar även årskurs 4-6. Serien består av 10 avsnitt om 6 minuter vardera med
kittlande cliffhangers i slutet av varje avsnitt. Vilket gör programmen perfekta som “lektionsstarters”!
Radioserien är framtagen för att med spänning väcka intresse och öka kunskapen om olika
instrument och instrumentgrupper. Vi lär känna de olika instrumenten, hör hur de låter, ser ut och känns.
Frågor kring rätt, orätt och kamratskap lyfts också. Serien ger dig som pedagog därför även möjlighet att
arbeta ämnesövergripande i både SO, musik och bild.
Handledningen innehåller avsnittsspecifika delar med bland annat metodtips och begreppslista. Du
finner även kort fördjupande fakta kring instrument som tillhör de olika instrumentfamiljerna.

Lärarhandledningen – en kokbok med många recept
Detta är en musikalisk handledning – om olika instrument – i kokboksformat. En bok med enkla recept
som ger inspiration och skapar nya idéer hur du kan presentera instrument och prata runt detta som
pedagog och ledare. Tanken är att du ska få inspiration till att utveckla musiken och göra den till en del av
vardagen i din verksamhet. Det är viktigt att fånga upp barnens tankar, skapande, lust, glädje, fantasi och
humor. Det är många instrument som samsas i en symfoniorkester. Bland annat pukor, tubor, klarinetter,
trumpeter och cello. Lyssnar man på orkestern noga kan man kanske höra hur kontrabasen brummar som
en björn eller hur klarinetten väcker våren till liv.

Om att lyssna
Lyssna kan man göra på många olika sätt. Att lyssna på ett program gemensamt i klassrummet ger en
upplevelse, att be eleverna lyssna på egen hand (hemma eller med hörlurar) ger en annan upplevelse.
Väljer ni att lyssna tillsammans i grupp har du möjlighet att snabbt fånga elevernas tankar och funderingar
genom att de kort beskriver eller diskuterar innehållet direkt.
Många behöver träna på att lyssna aktivt och kan behöva få hjälp med olika strategier för att ta till sig
ett innehåll auditivt. Kanske vill någon ha stödfrågor för att skärpa uppmärksamheten? Någon annan vill
kanske ha möjlighet att anteckna eller rita under lyssnande? Eller blunda och vila huvudet mot bänken?
Anpassa och tillämpa också gärna de strategier som ni brukar använda för att förutsäga vad som kommer
att hända eller undersöka nya ord och begrepp. Utgå från dina elevers behov och avgör om ni ska lyssna på
ett avsnitt utan avbrott eller pausa för att uppmärksamma något särskilt.
För elever som befinner sig mitt i språkutvecklingen – eller har språkbrister – kan det vara en stor
utmaning att behålla koncentrationen vid lyssnande av radioprogram. Enkla bilder som stöd för
förståelsen kan underlätta och hjälpa. Det finns coloring bilder till varje avsnitt i denna lärarhandledning.
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Att introducera musik
När du introducerar musiken på ett lustfyllt sätt bidrar det till gemensam glädje. Den delade glädjen är
central i musikstunderna. Glädjen sprids genom att du visar att du själv tycker att det du gör är roligt. Om
du är spontan och vågar, så vågar barnen också. Barn och vuxna med olika ursprung och förutsättningar
kan i musiken utvecklas tillsammans, ha roligt och må bra. Musiken skapar hela människor. När man
arbetar med musik, och annat skapande på ett medvetet och långsiktigt sätt, så leder det barnets
utveckling framåt. Det förbättrar barnets inlärning, ger bättre kroppskontroll, stärker självförtroendet och
bidrar till att barnet vill utvecklas vidare. När du arbetar med musik är det viktigt att vara öppen för nya
impulser. Du möter ständigt nya barn, nya familjer, kulturer och språk. Det gäller att ta vara på alla nya
erfarenheter och idéer – och själv utvecklas utifrån dem. Musik är ett språk som alla barn och vuxna
förstår. Det är både verbalt och icke verbalt. Musiken skapar glädje och bidrar till ny kunskap.

Så här kan du arbeta med programserien
Handledningen innehåller avsnittsspecifika delar med metodtips, begreppslista och låtlista. Du finner
även kort fördjupande fakta om instrument inom olika instrumentfamiljer. På de sista sidorna i
handledningen hittar du arbetsmaterial till eleven (kopieringsunderlag).
Gör din egen “meny” ur ”kokboken” med hjälp av det material som finns att tillgå. Följ det som
passar din undervisning. Nedan finner du en sammanställning av allt material:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bild på en tom scen (skriv ut i A3-format för klassrumsväggen)
Coloring bilder (med och utan karaktärsdrag) på instrument
Hitta instrumenten
Korsord (med facit)
Ord till bild
Memory
Ram (rita porträtt av valfri karaktär)
Instrumentens delar, begrepp. Svårare uppgift som också lämpar sig som coloringbilder. Används
med fördel för åk 4-6.

I lärarhandledningens avsnittsspecifika delar ges också förslag på musikstycken, kopplat till seriens avsnitt
och instrument. Låtlistan finns samlad på Spotify (UR):
Låtar till lärarhandledning De kidnappade instrumenten - playlist by Karin Hassle | Spotify
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Programseriens koppling till skolans styrdokument
(utifrån reviderade LGR11)

Samhällskunskap – centralt innehåll, 1–3
Att leva tillsammans
• Samtal om och reflektion över moraliska
frågor och livsfrågor med betydelse för
eleven, till exempel kamratskap, könsroller
och döden.
Att leva i världen
• Grundläggande mänskliga rättigheter och
alla människors lika värde samt barnets
rättigheter i enlighet med konventionen om
barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap – centralt innehåll, 4-6
Individer och gemenskaper
Sociala roller och normer i olika
sammanhang, till exempel inom familjen
och i vänskapsrelationer. Könsroller,
jämställdhet och sexualitet.
Rättigheter och rättsskipning
•

•

De mänskliga rättigheterna och deras
betydelse, inklusive barnets rättigheter i
enlighet med barnkonventionen.

Musik – centralt innehåll, 4–6
Musikens verktyg
•
Musik – centralt innehåll, 1–3
Musikens verktyg
• Slagverksinstrument, stränginstrument,
tangentinstrument och digitala verktyg för
musicerande och musikskapande.
• Röstvård och hörselvård vid sång, spel och
lyssnande.
Musikens sammanhang och funktioner
• Olika musikinstrument. Hur de låter, vad de
heter och hur de ser ut
• Associationer i form av tankar, känslor och
inre bilder som uppkommer genom
musikupplevelser.

•

Ackord-, melodi-, bas- och
slagverksinstrument samt digitala
verktygför musicerande och
musikskapande.
Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo,
taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser,
perioder, musikalisk form och ackord.

Musikens sammanhang och funktioner
•

•
•
•

Musikens påverkan på och betydelse för
människa och samhälle. Hur musik kan
uppfattas och användas i vardagliga och
högtidliga sammanhang.
Musik tillsammans med bild, text och dans.
Hur olika uttrycksformer kan samspela.
Musikinstrumentensfunktioner i olika
ensemble-och orkestertyper.
Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik,
folkmusik och populärmusik från olika
kulturer.

Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshem – skolans värdegrund och uppdrag
• Skolans och förskolans värdegrund är: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet, solidaritet mellan människor.
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AVSNITT 1 – TUBA OCH KLARINETT
Vi möter instrumenten tuba och klarinett, och får höra hur de ser ut och låter. Tuba tillhör
bläckblåsfamiljen och klarinett tillhör träblåsfamiljen. Vi lär oss om tuba och får höra den spela olika
stycken med varierande rytm, tempo, tonläge och känsloläge.

Värdegrund – rättvisa
Vännerna Tuba och Klarinett diskuterar orättvisa kring hur man ser ut. Orättvisa kan även diskuteras
utifrån varför just dessa instrument blivit kidnappade. Den onda vaktmästaren presenteras också.

Inför lyssning av program
Läs det spännande introt tillsammans och diskutera: Vad kommer historien att handla om?
Vem är det som är rädd? Varför är hen så rädd? Varför är vaktmästaren så arg? Vad är det här för typ av
berättelse? Var utspelar den sig?
– Va, vem är du? Vem är du? Hjälp! Hjälp!
– Nu du! Nu har jag dig!
– Släpp mig. Vad gör du? Hjälp! Hjälp!
Låt texten väcka intresse att lyssna vidare och få veta mer.
Arbetsmaterial – scenen
I slutet av lärarhandledningen, där det finns arbetsmaterial i form av kopieringsunderlag, finns en tom
scen. Förstora scenen till A3-format för att sätta upp på väggen innan ni lyssnar på första avsnittet. Scenen
kan därefter inleda alla lyssningstillfällen för att tydligt kunna presentera de instrument som handlingen
tar upp. Det finns också bilder av instrumenten som kopieringsunderlag – att klistra upp på scenen.
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Förförståelse – ord och begrepp
Plats: konserthus, scen
Musikaliska begrepp: instrument, rytm, orkester, publik, strålkastare, tempo, mörka toner
Instrument: tuba, klarinett, harpa
Instrumentfamiljer: blåsinstrument (tuba tillhör bläckblåsfamiljen, klarinett tillhör träblåsfamiljen, harpa är ett
stränginstrument)
Värdegrund: rättvisa
Övriga ord: inlåst, förråd, stor och liten, nyckelknippa
Karaktärer: vaktmästaren

Under lyssning av program
Låt eleverna färglägga coloring bilderna på tuba och klarinett.
Alternativt låta eleverna rita hur de tror att tuba och klarinett ser ut utifrån hur de beskrivs i serien.

Efter lyssning av program
1. Vad är ett konserthus?
2. ”Tuba älskade känslan av strålkastarljuset som lyste mot henne och gjorde att hennes guldiga
stålkropp blänkte”, så beskriver Tuba sin känsla att stå på scenen. Hur tror du att det känns att stå
på en scen?
3. Varför är vaktmästaren så arg?
4. Varför ligger tuba och klarinett i samma låda?
5. Vad är ett instrument?
6. Varför tror du att serien heter De kidnappade instrumenten?
7. Rita en bild av hur du föreställer dig vaktmästaren. Jämför din bild genom att visa den för en
kamrat. (Det finns en ram som kopieringsunderlag i slutet av lärarhandledningen.)
På Konserthusets i Stockholms hemsida finns möjlighet att se en film som presenterar instrumenten.
Sök på "the orchestral instruments". Välj tuba och klarinett. Klicka på Play Videos.
https://www.konserthuset.se/en/search-on-konserthuset.se/?q=the+orchestral+instruments

Låtar till lärarhandledning De kidnappade instrumenten - playlist by Karin Hassle | Spotify
Lyssna på musikstycken med tuba:
• Ralph Vaughan Williams, Tuba Concerto in F Minor: I. Prelude (nr 1)
• Ralph Vaughan Williams, Bass Tuba Concerto in F Minor: II. Romanza: Andante sostenuto (nr 2)
• Scandinavia Tuba jazz, Torolf Mölgard, How deep is the ocean (nr 3)
Lyssna på musikstycken med klarinett:
• Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto for Clarinet and Orchestra in A Major: III. Rondo Allegro (nr 4)
• Evan Christopher, You Made Me Love You, Clarinett road Volume I: The road To New Orleans (nr 5)
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Fakta om:

Blåsgruppen delas in i två grupper – träblåsfamiljen och bleckblåsfamiljen (brass). Träblåsinstrument är till exempel flöjt, oboe,
klarinett, saxofon och fagott. Det finns träblås med enkelt rörblad, som klarinett och saxofon, och med dubbelt rörblad, som fagott
och oboe. Rörbladen är gjorda av en gräsväxt, som bambu eller arundo. Rörbladen sätts i vibration av luften och ger tonen. Brass
eller bleckblåsinstrument är till exempel trumpet, horn, trombon, eufonium och tuba. De spelas genom ett klockformat munstycke.
I träblåsfamiljen ingår blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, oboe, fagott och saxofon. Tvärflöjt och saxofon kallas träblås eftersom
tvärflöjten tidigare var gjord av trä och saxofonen har ett rörblad som är av trä. Rörbladet är en del av munstycket för att få ljud.
Klarinett är ett enkelt rörbladigt träblåsinstrument – tillverkat av trä och finns nu även i plast. Rörbladet fästs vid munstycket med
en rörhållare och när man blåser börjar röret vibrera → en ton uppstår. Dess klaffsystem liknar flöjten. Klarinetten har en varm ton.
Den vanligaste är stämd i Bb men även i Eb och A, altklarinett, bassetthorn och basklarinett förekommer. Det finns totalt ett tiotal
medlemmar i klarinettfamiljen. Den används i olika genrer och ensembletyper – klassisk, jazz och militärmusik men även i
symfoniorkester och kammarmusik.
Basklarinetten är formad som en saxofon med den böjda nacken. Den står på en stackel på golvet. Stämd i Bb oktaven under Bbklarinetten.
Oboen liknar klarinetten. Båda är gjorda av trä och har liknande klaffsystem. De är båda lättspelade i snabba passager. Oboen har
dock inte munstycke utan ett dubbelt rörblad. Oboisten sätter dessa blad i rörelse med luften vilket ger ljudet. Den är stämd i C.
Engelskt horn (oboe d’amore) konstruerades på 1700-talet. Det är en oboe i altläge som spelas och noteras som oboen men har en
mer mild och dämpad klang. Det beror på den päronformade foten som även kallas kärleksfot. Den används ofta i solistpartier
beroende på dess klang som alltid slår igenom.
Fagott är ett träblåsinstrument med dubbelt rörblad som oboen. Det är det lägsta av alla träblåsinstrumenten och kallas ibland för
orkesterns clown eftersom det går att spela på många olika sätt. Rörbladen görs av ett slags vassfibrer. Fagottister och oboister
tillverkar ofta sina egna rör. Noteras i basklav och tenorklav.
Kontrafagott klingar en oktav lägre än fagotten med en tät, kraftig och fyllig klang. Den förekommer aldrig som soloinstrument
utan för att förstärka fagotter och kontrabasar i orkestern. Klockstycket är nedåt till skillnad mot fagottens uppåtvända klockstycke.
Den står med hjälp av en stackel i golvet.
Flöjten tillhör träblåsfamiljen eftersom den ursprungligen tillverkades av trä. Tvärflöjten görs i metall och hålen är täckta av klaffar
med putor av skinn eller papp som tätar. Tonen kommer genom att flöjtisten blåser i munstycket där luften träffar kanten och ger
upphov till ljudet. Den kallas oftast tvärflöjt eftersom man håller instrumentet på tvären.
Piccolaflöjt klingar en oktav över tvärflöjten. Tonen är skarp och tränger igenom den största orkestern. Den tillhör gruppen
kantflöjter. Luftströmmen bryts mot munstyckets kant och får luftpelaren att vibrera.
Bleckblåsfamiljen är ett samlingsnamn för alla blåsinstrument som är gjorda av mässing. De kan även ibland kallas brass. Man
blåser likadant i alla; läpparna skapar tonen. Tonhöjden ändras med ventilerna eller draget, beroende på vilket instrument man
spelar. Ju kortare rör desto högre register. Dessa instrument härstammar från jakthorn och militära signalhorn. Det finns många
varianter av blekblås. De vanligaste är trumpet, trombon, baryton, horn och tuba.
Trumpet är brassets högsta instrument och förekom redan under antiken. Rörlängden ändras genom olika kombinationer av
ventilerna. Trumpet har oftast tre ventiler. Den vanligaste trumpeten är stämd i Bb.
På ett valthorn trycker valthornisten ned ventilerna med vänster hand, som övriga bleckblåsinstrument. Det kommer från tiden då
tonen reglerades genom att höger hand fördes in olika långt i klockstycket. Den kallas även franskt horn och kan vara enkel eller
dubbel. Den har upp till fem liggande ventiler. Stämd i F eller Eb, och är ett av de mersvårspelade instrumenten i familjen.
Trombon (dragbasun) noteras i basklav och tenorklav. Den har ett större munstycke än trumpet och horn, och ett drag istället för
ventiler. Draget är steglöst precis som sångrösten. Det går därför utmärkt att göra glissandon, glida mellan tonerna. Det finns sju
draglägen (positioner) för att ändra rörlängd, där dragläge 1 är grundläget och 2-7 hittas med en halvtons avstånd nedåt.
Tuba (bastuba) är namnet på romarnas kamptrumpet. Den konstruerades på 1830-talet och består av cirka fem meter rör och har
mellan 3–5 ventiler. Den spelas sittande med tuban i knäet och noteras i basklav. I blåsorkestern används Eb och Bb tubor, men F
och C-tubor i andra sammanhang. Det finns en marschvariant, en sousafon, som är en kringla man kryper in i. Eufonium är en liten
mindre variant av tuba men i tenorläge.
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AVSNITT 2 – TRUMPET
Vi möter huvudpersonen, instrumentet trumpet, och lär oss hur den ser ut och låter. Trumpet hör till
samma familj som tuba i bleckblåsfamiljen. Vi fördjupar oss även i klarinett och får höra den spela olika
stycken med varierande rytm, tempo, tonläge och känsloläge.

Värdegrund – rättvisa
Trumpet har blivit tagen av vaktmästaren och är inlåst i källaren. Där träffar han Tuba och Klarinett som
förklarar att han, precis som dem, har blivit kidnappad. Men Trumpet vill inte förstå det. Han tycker att
det är orättvist och undrar varför just han har blivit kidnappad.

Inför lyssning av program

Se arbetsmaterial på sida 25. Arbeta med scenen. Fyll på med de instrument som tas upp i detta avsnitt.
Förförståelse – ord och begrepp
Plats: förråd i konserthusets källare
Musikaliska begrepp: tryckknappar, orkester, blåsinstrument, tratt, musiker, tuta, klarinetter, intensivt, konsert
Instrument: tuba, klarinett, harpa
Instrumentfamiljer: blåsinstrument (tuba och trumpet tillhör bläckblåsfamiljen, klarinett tillhör träblåsfamiljen)
Värdegrund: rättvisa
Drama: mässingsnyckel, kidnappad, ”prank”
Karaktärer: Vaktmästaren avskyr saker. Vad menas med det?

Under lyssning av program
Låt eleverna färglägga coloring bilden på trumpet alternativt rita hur de tror att trumpet ser ut.

Efter lyssning av program
1. Tuba och trumpet tillhör båda bläckblåsfamiljen. De är blåsinstrument. Vilka likheter ser ni?
2. ”Min musiker kommer säkert hitta mig snart. Hon spelar på mig varje dag”, säger Trumpet. Hur
lång tid och hur ofta tror ni att man måste spela ett instrument för att bli bra?
3. Trumpet säger att han inte hör hemma nere i källaren tillsammans med de andra instrumenten.
Varför säger Trumpet så? Vad tror ni det väcker för känslor i Tuba och Klarinett?
4. Vad gjorde klarinett för “prank”? Vad tror ni händer med ljudet om man gör så?
På Konserthusets i Stockholms hemsida finns möjlighet att se en film som presenterar instrumenten.
Sök på "the orchestral instruments". Välj trumpet. Klicka på Play Videos.

https://www.konserthuset.se/en/search-on-konserthuset.se/?q=the+orchestral+instruments
Låtar till lärarhandledning De kidnappade instrumenten - playlist by Karin Hassle | Spotify
Lyssna på musikstycken med trumpet:
• Franz Joseph Haydn, Trumpet Concerto in E-Flat Major, Hob.Vlle:1 III Finale Allegro (nr 6)
• Miles Davis, Stella By Starlight (nr 7)
• Ivar Widner, The Royal Swedish Navy Band, Andreas Hanson, Svensk Signalmarsch No.1 (nr 8)
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AVSNITT 3 – CELLO
Vi möter cello eller violoncell som den också kallas. Vi lär oss hur den ser ut och låter. Cello tillhör
stråkfamiljen och har fyra strängar som spelas med stråke. Vi hör cello spela med olika rytm, tempo och
tonläge. Med cello tas begreppet klang upp, med koppling till instrumentets varma klang.

Värdegrund – göra fel och säga förlåt
Trumpet är arg över att ha hamnat i källarförrådet och kallar de andra instrumenten för elaka saker.
Värdegrund kan diskuteras utifrån hur man behandlar andra när man själv är upprörd.

Inför lyssning av program
Se arbetsmaterial på sida 25. Arbeta med scenen. Fyll på med de instrument som tas upp i detta avsnitt.
Förförståelse – ord och begrepp
Plats: förråd i konserthusets källare
Musikaliska begrepp: klang, stråke, stränginstrument, trä, sträng/strängar
Instrument: tuba, klarinett, harpa
Instrumentfamiljer: Cello tillhör strängfamiljen. Den spelas mest på med stråke.
Värdegrund: Göra fel och säga förlåt.
Drama: sträng, timglas, stråken är bruten i flera delar, källaren är mörk och kall
Karaktärer: cello, vaktmästaren

Under lyssning av program
Låt eleverna färglägga coloring bilden på cello.
Alternativt låta eleverna rita hur de tror att cello ser ut utifrån hur den beskrivs i serien.

Efter lyssning av program
1. Cello är ett stråkinstrument med fyra strängar. Vet ni några andra instrument som har strängar
och spelas med stråke?
2. ”Jag älskar sol och värme, som du hör har jag en varm klang i mina toner”, säger Cello. Vad menas
med en varm klang?
3. Varför vill vaktmästaren sälja instrumenten?
4. Varför kallar trumpet de andra för “puckon”? Hur ska man behandla andra när man blir
upprörd?
På Konserthusets i Stockholms hemsida finns möjlighet att se en film som presenterar instrumenten.
Sök på "the orchestral instruments". Välj cello. Klicka på Play Videos.
https://www.konserthuset.se/en/search-on-konserthuset.se/?q=the+orchestral+instruments
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Låtar till lärarhandledning De kidnappade instrumenten - playlist by Karin Hassle | Spotify
Förslag på musikstycken att lyssna på:
• Frédéric Chopin Nocturne No.2 In E Flat Op.9 No.2 (nr 9)
• Johann Sebastian Bach, Cello suite No.1 in G major, BMW 1007: I Prélude (nr 10)
• Claude Bolling, Yo-Yo Ma, Suite for Cello & Jazz Piano Trio: VI Cello Fan (nr 11)

Fakta om:
Stråkfamiljen – där ingår fiol (violin), altfiol (viola), cello (violoncell), kontrabas och nyckelharpa. Nyckelharpan
spelas ofta i folkmusiksammanhang. Stråkfamiljen spelas i olika genrer. Som orkesterinstrument finns det många
spelmöjligheter men även i mindre grupper eller solistiskt – allt från visor till klassiskt, folkmusik och nutida musik.
Vanligt är också att använda sig av stråkinstrument i pop- och rockmusik. Fiol, altfiol, cello och kontrabas är byggda på
liknande sätt och spelas med stråke. Instrumentkroppen är ihålig och utgör resonanslåda (akustisk förstärkare). De har
vanligtvis fyra strängar som tidigare tillverkades av djursenor men idag görs mest av nylon eller metall.
Fiolen (violinen) är stråkfamiljens minsta medlem med den gnistrande klangen. Fiolens uttrycksfulla röst är älskad i
allt från violinkonserter till svensk folkmusik. Den är släkting med de medeltida instrumenten fiddla, rebec och lira,
och fick sitt utseende under 1500-talet. Den hålls under hakan och vilar på axeln. Stämd i G D A E och spelas med
stråke eller genom att knäppa på strängarna, pizzicato.
Altfiolen (viola) har lite större kropp än fiolen, vilket ger en mjuk och behaglig ton. Altfiolen är nummer två i
stråkfamiljen, oftast mellanstämd i orkestern och inte så mycket av ett soloinstrument. Spelas som violin men har en
mörkare och varmare klang med mycket briljans. Noteras i altklav och är stämd i CGDA.
Cello (violoncell) klarar både solo och orkester med sitt stora omfång och sin vackra, mörka varma klang. Ordet
violoncell betyder ”liten violone” som är detsamma som liten kontrabas. Om violinen är sopranrösten och violan
altrösten så är cellon tenorrösten i stråkfamiljen. Man håller instrumentet mellan knäna samtidigt som stackeln (en
pinne från träkroppens undersida) stöder mot golvet. Stämd i oktaven under violan, CGDA. Uppfattas av många som
sensuell och uttrycksfull.
Basfiolen (kontrabas) är populär i alla sorters orkestrar. Den låter härligt, fylligt och mörkt både med stråke och när
man knäpper med fingrarna på strängarna (pizzicato). Den är störst i stråkfamiljen och basrösten. Vanligtvis har den
fyra strängar, med ibland en djupare femte C-sträng. Vanligtvis är den stämd i EADG. Man står och spelar. Stråken
kan hållas på två sätt, förutom den vanliga också med underhållning à la Dragonetti som var en kontrabas virtuos.
En stråke är byggd av trä eller glasfiber och har tagel spänt mellan ändarna. Nedre delen kallas froschen och den övre
spetsen. Taglet (hästhår från hästens svans) är det som rör strängen när man spelar med stråken. För att få taglet att
greppa strängen gnider man på harts (koda från träd). När man spelar på stråken måste man spänna taglet med en
skruv som sitter längst nere vid froschen. När man spelat klart skruvar man taglet löst, då håller stråken längre.
Olika sätt att spela på stråkfamiljen:
• Vanligast är med stråke. Det kallas att spela med stråk.
• Pizzicato är ett spelsätt där man knäpper på strängarna med fingrarna.
• Flageolett är en högre flöjtliknande ton som bildas när strängen berörs lätt på vissa givna punkter.
• Tremoo betyder dallring. Det är en snabb upprepning av en ton men kan i vissa fall även ske mellan två
toner. Hos violan är tremolo ett vanligt spelsätt om man vill skapa en känslosam ton.
• I klassisk musik spelar man oftast alltid stråkinstrument med vibrato. Det skapar man genom att sätta fingret
på greppbrädan och ha den i ständig rörelse. Därför kan man i noter för klassisk musik behöva ange om en
violin eller annat stråkinstrument skall spelas vibratofritt. Det kallas då senza (utan) vibrato.
• Sul ponticello, innebär att stråken förs nära stallet som ger en isande klang som är rik på övertoner.
• Sul tasto är ett spelsätt där man för stråken på strängarna längre från stallet än normalt, ungefär där
greppbrädan börjar. Spelsättet ger en svag och dämpad klang.
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AVSNITT 4 – HARPA
Vi möter harpa och lär oss hur den ser ut och låter. Harpa är ett knäppinstrument och tillhör
strängfamiljen. Den spelar med olika rytm, tempo och tonläge. Harpa och trumpet spelar duett i
programmet. Det visar hur det låter när två instrument spelar tillsammans och kompletterar varandra.

Värdegrund – göra fel och säga förlåt
Cello blir jättearg på̊ Trumpet efter att han har varit elak mot instrumenten. Trumpet får dåligt samvete
och Harpa hjälper Trumpet att inse att hen gjort fel och borde säga förlåt. Värdegrund kan diskuteras
både utifrån Trumpet och Cellos agerande i konflikten.

Inför lyssning av program
Se arbetsmaterial på sida 25. Arbeta med scenen. Fyll på med de instrument som tas upp i detta avsnitt.
Förförståelse – ord och begrepp
Plats: konserthusets källare
Musikaliska begrepp: scen, strängar, båge, höga toner, att spela tillsammans, duett
Instrument: tuba, klarinett, harpa
Instrumentfamiljer: Harpa är ett stränginstrument med över 40 strängar. Strängarna spelas med händerna och har
ofta pedaler med tre olika lägen för att höja, neutralisera respektive sänka olika strängar.
Värdegrund: Göra fel och säga förlåt.
Drama: utbrott, ledsen, arg, puckon, rädd för vaktmästaren, att säga förlåt
Karaktärer: Cello, Harpa, Trumpet, vaktmästaren

Under lyssning av program
Låt eleverna färglägga coloring bilderna på harpa. Alternativt låta eleverna rita hur de tror att harpa ser ut
utifrån hur den beskrivs i serien.

Efter lyssning av program
1. Harpa är ett stränginstrument med strängar. Känner ni till andra instrument med flera strängar?
2. Vad menas med att spela duett? Hur många personer är man i en duett?
På Konserthusets i Stockholms hemsida finns möjlighet att se en film som presenterar instrumenten.
Sök på "the orchestral instruments". Välj harpa. Klicka på Play Videos.
https://www.konserthuset.se/en/search-on-konserthuset.se/?q=the+orchestral+instruments
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Låtar till lärarhandledning De kidnappade instrumenten - playlist by Karin Hassle | Spotify
Lyssna på en duett mellan harpa och tvärflöjt:
• Back to the old Country, Slängpolska från Småland (Sweden) Beth Kollé (nr 12)
• Johann Sebastian Bach Irena Grafenauer, Maria Graf, Sonata No.2 in E flat major, BWV 1031 For Flute
and Harp: 1 Allegro moderato (nr 13)
Lyssna på en duett mellan dragspel och fiol:
• Kalle & Bengan Live in Köttsjön, Novelty Accordion (nr 14)
Lyssna på en duett mellan marimba och kontrabas:
• Georg Riedel & Mattias Ståhl, Diokrati, Black and White (nr 15)

3. Vad kallas det när tre (trio), fyra (kvartett), fem (kvintett) eller sex (sextett) personer spelar ihop?
4. Cello blir jättearg på̊ Trumpet efter att han har varit elak mot instrumenten. Trumpet får dåligt
samvete och Harpa hjälper Trumpet att inse att hen gjort fel och borde säga förlåt. Hur tycker ni
att Trumpet och Cello skulle ha löst konflikten?
Fler förslag på musikstycken att lyssna på:
• Christmas Eve Orchestra, Udi Harpaz, Winter Solstice (nr 16)
• Back to the old Country, Slängpolska från Småland (Sweden) Beth Kollé (nr 17)
• Johann Sebastian Bach Irena Grafenauer, Maria Graf, Sonata No.2 in E flat major, BWV 1031 For Flute
and Harp: 1 Allegro moderato (nr 18)
• Klassisk Musik Maestro Mozy, LL Kids Barnvisor, Für Elise – Harpa (nr 19)

Fakta om:
Knäppinstrument
Harpa är ett stränginstrument. Det kallas för
knäppinstrument för att man knäpper med
strängarna med hjälp av båda händerna.
Harpan är ett av de allra äldsta instrumenten.
Det har hittats harpliknande instrument så
tidigt som 3000 f.Kr. Den har cirka 45 strängar
uppspända i en stor träram och sju pedaler
som stämmer om strängarna, beroende på den
tonart som harpisten spelar i. En konsertharpa
väger uppåt 120 kilo och har ett tonomfång
som ett piano. Harpan och lyran tillhör de
allra äldsta instrumenten. Under antiken
använde romarna och grekerna lyror och
kithara. Gitarr och luta tillhör också denna
grupp.
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AVSNITT 5 – DRAGSPEL
Vi möter dragspel, eller ackordeon som det även kallas. Vi lär oss hur det ser ut och låter samt i vilka
sammanhang instrumentet ofta hörs. Dragspel spelar i olika stilar med varierande rytm, dynamik och
tempo. Dragspelet tillhör blåsfamiljen i släktet fritungeinstrument trots att det har tangenter och knappar
och är ett tangentinstrument.

Värdegrund – vem bestämmer?
Instrumenten får en chans att fly och diskuterar om de ska ge sig av fastän alla inte kan följa med. Cello får
sista ordet och alla lyssnar på̊ hen. Värdegrund kan diskuteras utifrån varför Cello får bestämma. Även
Dragspel försöker bestämma över de andra instrumenten.

Inför lyssning av program
Se arbetsmaterial på sida 25. Arbeta med scenen. Fyll på med de instrument som tas upp i detta avsnitt.
Förförståelse – ord och begrepp
Plats: konserthusets förråd, konserthuset
Musikaliska begrepp: tangenter, knappar, sambaorkester, solist
Instrument: tuba, klarinett, harpa
Instrumentfamiljer: Dragspel är ett blåsinstrument.
Värdegrund: Vem bestämmer?
Drama: sälja instrument, vaktmästarens nycklar, rymma, lång korridor, ställa upp för varandra, vara ensam, vara
populär
Karaktärer: Cello, Harpa, Trumpet, vaktmästaren, Tuba

Under lyssning av program
Låt eleverna färglägga coloring bilden på dragspel. Alternativt låta eleverna rita hur de tror att dragspel ser
ut utifrån hur det beskrivs i serien.

Efter lyssning av program
1. Dragspel är ett blåsinstrument. Varför tror ni att det är ett blåsinstrument?
2. Dragspel kan ha knappar och tangenter. Vet ni något annat instrument som har tangenter?
3. ”Han började resa i Frankrike och började spela på café och var väldigt populär”, berättas det om
Dragspel. Vad innebär det att vara populär?
4. Instrumenten får en chans att fly och diskuterar om de ska ge sig av fastän alla inte kan följa med.
Varför får Cello bestämma när de ska försöka fly? Vem är det mer som försöker bestämma?
5. Varför vill dragspel stoppa de andra instrumenten?
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Låtar till lärarhandledning De kidnappade instrumenten - playlist by Karin Hassle | Spotify
Förslag på musikstycken att lyssna på:
• Kalle & Bengan in Köttsjön, Vals i lekstugan (nr 20)
• Kalle & Bengan in Köttsjön, Orsa Vals (nr 21)
• Dragspel på Midsommarafton, Folke Lindesjös Dragspelsorkester, Polkan går (nr 22)

Fakta om:
Klaviaturinstrument är ett annat namn för tangentinstrument (instrument med tangenter). Dit hör piano, flygel,
orgel, pianodragspel, cembalo, synth och orgel.
Hos fritungeinstrument bildas tonen av genomslående tungor. Varje tunga är gjord av bambu eller metall. Dragspel,
som är spritt över hela världen, är ett fritungeinstrument. När man drar isär bälgen (mittenpartiet) uppstår ett
luftflöde och metalltungorna inuti börjar vibrera. Dragspel har små metalltungor som skapar ljudet inne i
instrumentet. Man komprimerar eller expanderar bälgen samtidigt som man trycker på knappar eller tangenter vilket
gör att ventiler öppnas och stängs. Luften strömmar över remsor som är gjorda av mässing eller stål. Det vibrerar och
skapas ljud i själva kroppen. En dragspelare spelar ofta melodin på knappar eller tangenter med den högre handen och
ackompanjemanget sker med bas och ackordsknappar med den vänstra handen. Dragspelets kropp består av två
trälådor som är sammanfogade med bälgen. Storleken och vikten varierar beroende på typ, små som stora.
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AVSNITT 6 – SYNTH
Vi möter synth och lär oss hur instrumentet ser ut, låter och är kopplad till sin genre synthmusik. Synthen
tillhör familjen elektriska instrument och har oftast tangenter. Det är ett elektroniskt instrument som
behöver el för att fungera. Synthens ljud har man skapat själv med hjälp av en dator.

Värdegrund – vem bestämmer?
Instrumenten stoppas av Dragspel och de försöker bestämma vad de ska göra nu. Trumpet tar en
tydligare ledarroll och Cello får backa. Synth försöker bestämma över Dragspel. Värdegrund kan
diskuteras utifrån vem som har rätt att bestämma.

Inför lyssning av program
Se arbetsmaterial på sida 25. Arbeta med scenen. Fyll på med de instrument som tas upp i detta avsnitt.
Förförståelse – ord och begrepp
Plats: konserthuset
Musikaliska begrepp: nervositet, metalliskt ljud, knappar och skruvar (rattar)
Instrument: tuba, klarinett, harpa
Instrumentfamiljer: Synth är ett elektriskt instrument och tillhör elektriska instrumentfamiljen. Den har tangenter.
Värdegrund: Vem bestämmer?
Drama: nervositet, ”prank”, rasande, sur, skoj, träskalle
Karaktärer: Dragspel, Klarinett, Tuba, Trumpet, Cello, Synth

Under lyssning av program
Låt eleverna färglägga coloring bilden på synth. Alternativt låta eleverna rita hur de tror att synth ser ut
utifrån hur den beskrivs i serien.

Efter lyssning av program
1. Synth är ett elektriskt instrument. Vad tror ni menas med att den är elektrisk?
2. Synthen har tangenter. Vet ni något annat instrument som har tangenter?
3. ”Det är synth som kommit fram. Synth är ett elektriskt tangentinstrument. Hon ser ut som ett
platt piano”. Vad är skillnaden mellan ett piano och en synth?
4. Instrumenten stoppas av Dragspel på sin väg upp mot scenen. Trumpet tar en tydligare ledarroll
och Cello får backa. Synth försöker bestämma över Dragspel. Vem har rätt att bestämma? Har
man mer rätt att bestämma om man har goda intentioner?

Låtar till lärarhandledning De kidnappade instrumenten - playlist by Karin Hassle | Spotify
Förslag på musikstycken att lyssna på:
• Depeche Mode, Just Can´t Get Enough (nr 23)
• Orchestral Manoeuvres In the Dark, Enola Gay – Remastered (nr 24)
• The Robots – Kraftwerk (nr 25)
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Fakta om:
Klaviaturinstrument (tangentinstrument) är instrument med tangenter, till exempel piano, flygel, orgel,
pianodragspel, cembalo, synth och orgel.
Elektriska instrument delas in i två grupper:
•

Elektromekaniska instrument förstärker ljudet med hjälp av mikrofoner och förstärkare som elgitarr, elbas
och Hammond.

•

Elektroniska instrument är synth, theremin och dator. Det positiva med ett elektriskt instrument är att det
alltid är stämt. Synthesizern, som har utvecklats i över hundra år, skapar ljudvågor på elektronisk väg som
spelas upp via högtalare eller hörlurar. Det är ett tekniskt avancerat instrument. Synthesizers förkortas idag
synth eller synt. Synthesizern ändrade mycket speciellt inom filmmusiken på 60-talet. Med hjälp av synthen
krävdes inte levande instrument för att sätt ihop bakgrundsmusik utan man kunde själv programmera det
ljud man ville ha. Idag görs soundtracket till många tv-serier med enbart synthesizer-musik. Produktionen
blir både billigare och snabbare. Ofta kopplas synthesizers ihop med datorer eller andra synthesizers med
hjälp av en MIDI-sladd. Delen som alstrar ljudet består av ett antal oscillatorer som skapar signaler som sedan
kan påverkas manuellt eller automatiskt för att åstadkomma önskat ljud.
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AVSNITT 7 – PUKA
Vi möter puka och lär oss hur den ser ut och låter. Puka tillhör slagverksfamiljen. Man använder klubbor
eller trumstockar för att spela på pukorna. Puka spelar med olika takt, ton, rytm och dynamik. Vi får veta
att pukans ljud kan uppfattas som läskigt.

Värdegrund – utanförskap
Puka är lämnad ensam och utanför i källaren. Han är ofta rädd, trots att han är den som kan låta läskig.
Även Harpa är ensam kvar i källaren. Värdegrund kan diskuteras utifrån hur det känns att vara ensam,
utanför och missförstådd.

Inför lyssning av program
Se arbetsmaterial på sida 25. Arbeta med scenen. Fyll på med de instrument som tas upp i detta avsnitt.
Förförståelse – ord och begrepp
Plats: konserthuset, korridoren, källaren
Musikaliska begrepp: musiker, stor trumma, puka, slagverksinstrument, ställning, trumskinn, konsert
Instrument: tuba, klarinett, harpa
Instrumentfamiljer: Puka är ett slagverk som tillhör slagverksfamiljen.
Värdegrund: utanförskap
Drama: vakta, förstöra, rädd, gömställe, fisa, vara ensam, att bli räddad, nycklarna hittas, alla instrument är borta
Karaktärer: vaktmästaren, Puka, Synt, musiker, Trumpet

Under lyssning av program
Låt eleverna färglägga coloring bilden på puka. Alternativt låta eleverna rita hur de tror att puka ser ut
utifrån hur den beskrivs i serien.

Efter lyssning av program
1. Puka är ett slagverksinstrument. Varför tror ni att familjen kallas så?
2. Puka har skinn som man slår med klubbor på. Vet ni något annat instrument som man slår med
klubbor eller trumstockar på?
3. Puka är formad som en skål och trumskinnet är fastspänt över skålen som ett lock. Varför tror ni
Puka och andra trummor är ihåliga?
4. Puka är lämnad ensam och utanför i källaren. Han är ofta rädd, trots att han är den som kan låta
läskig. Även Harpa är kvar i källaren. Hur känns det att vara ensam, utanför och missförstådd?
På Konserthusets i Stockholms hemsida finns möjlighet att se en film som presenterar instrumenten.
Sök på "the orchestral instruments". Välj ”percussion”. Klicka på Play Videos.
https://www.konserthuset.se/en/search-on-konserthuset.se/?q=percussion
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Låtar till lärarhandledning De kidnappade instrumenten - playlist by Karin Hassle | Spotify
Förslag på musikstycken att lyssna på:
• Beethoven, Sir Simon Rattle Symphony no.5 in C Minor, Op.67: IV. Allegro – Presto (nr 26)
• Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E-Flat Major, K. 543: I Adagio – Allegro (nr 27)
• The Royal Swedish Navy Marches Vol. 2, Svenskundsmarch (nr 28)

Fakta om:
Slagverksfamiljen är en mycket stor familj som består av instrument som man slår på, skakar eller skrapar på. Det
finns slagverk som kan stämmas till en bestämd tonhöjd som till exempel puka och marimba. Exempel på
slagverksinstrument som inte går att stämma till en bestämd tonhöjd är bastrumma och tamburin.
Membrafoner är ett samlingsnamn för de trummor med ett skinn på, som exempelvis pukor och tamburiner.
Idiofoner är en grupp slagverk som framkallar ljud med hjälp av sin egen instrumentkropp, instrumentets egen
resonans. Till den gruppen hör exempelvis marimba, gong, xylofon, marimba, klockspel och cymbaler. Hit räknas
sådana slagverk där själva instrumentkroppen används för att framkalla ljudet, vilket framkallas av instrumentets egen
resonans och inte av ett trumskinn; de senare tillhör gruppen membranofoner.
Puka (timpani) är en stor kopparkittel med skinn. Det är ett av orkesterns första slagverksinstrument. Kan stämmas
inom en oktav med hjälp av en pedal. Spelas genom att man slår med pukstockar klädda med skinn, filt, trä beroende
på klang. Den är stämd i olika toner.
Xylofon är ett tonalt instrument med hårda träplattor. Under ramen sitter ett resonansrör, en akustisk förstärkare,
som gör att ljudet blir starkare. Namnet är grekiska och betyder ”ljudet av trä”. Ursprunget är afrikanskt och det spelas
med två eller flera hårda träklubbor.
Chimes är rörklockor som låter som ett klockspel. Den har hög ljus klang och spelas med klubbor.
Triangel är ett metallinstrument utan bestämd tonhöjd. Spelas med hjälp av en stav.
Trumset (batteriet) kom in i orkestern i början av 1900-talet. High-hat kom cirka år 1925. Trumset består av
bastrumma, golvpuka, virveltrumma, hängpukor, high-hat och cymbaler.
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AVSNITT 8 – MARIMBA
Vi möter marimba och lär oss hur den ser ut, låter och var den kommer ifrån. Marimba tillhör
slagverksfamiljen och är ett melodiskt instrument, vilket betyder att det kan producera en melodi som kan
följa en sång. Marimban består av plattor som är ordnade som en klaviatur med ett resonansljud som
förstorar ljudet. Man spelar på en marimba med marimbaklubbor. Ofta har man två klubbor i varje hand.
Marimba spelar med olika takt, ton, rytm och dynamik. Vi får veta att marimbas ljud finns med i tv-spel.

Värdegrund – utanförskap
Marimba kom från ett annat land till konserthuset och var utanför tills hon träffade Puka. Värdegrund
kan diskuteras utifrån hur det är att komma ensam till en ny plats.

Inför lyssning av program
Se arbetsmaterial på sida 25. Arbeta med scenen. Fyll på med de instrument som tas upp i detta avsnitt.
Förförståelse – ord och begrepp
Plats: konserthuset, scenen, källaren
Musikaliska begrepp: musiker, trumpet, marimba, slagverk
Instrument: tuba, klarinett, harpa
Instrumentfamiljer: Marimba är ett slagverk som tillhör slagverksfamiljen.
Värdegrund: utanförskap
Drama: arg vaktmästare, firar, harpa är trasig, ensam, tv-spel, inga vänner, få en bästis, komma fram till scenen
Karaktärer: vaktmästaren, Harpa, Puka, Trumpet, Cello, Synth, Klarinett, Tuba

Under lyssning av program
Låt eleverna färglägga coloring bilden på marimba. Alternativt låta eleverna rita hur de tror att marimba
ser ut utifrån hur hen beskrivs i serien.

Efter lyssning av program
1. Marimba är ett slagverksinstrument. Vad är det för skillnad på puka och marimba?
2. Marimban har plattor av trä, så kallade träklossar. De ligger i samma ordning som tangenter på ett
piano. På plattorna spelar man för att få ljud, men med vad?
3. Under träklossarna finns rör. Varför?
4. ”Som tur var fanns det dagar när det inte var storm och då kunde jag spela tv-spel”, säger
Marimba. Kan ni ge ett exempel på ett tv-spel där marimba hörs i musiken?
5. Marimba kände ingen när hen kom till konserthuset. Där blev Marimba bästis med Puka. Hur är
man en bra vän?
På Konserthusets i Stockholms hemsida finns möjlighet att se en film som presenterar instrumenten.
Sök på "the orchestral instruments". Välj ”percussion”. Klicka på Play Videos.
https://www.konserthuset.se/en/search-on-konserthuset.se/?q=percussion
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Låtar till lärarhandledning De kidnappade instrumenten - playlist by Karin Hassle | Spotify
Förslag på musikstycken att lyssna på:
•
•
•
•
•

Johan Sebastian Bach, Goldberg Variation, Jean Geoffroy, Ensemble TaCTus, BWV 988, (arr. for
percussion ensemble): Variatio 29. Q 1 o vero 2 Clav (nr 29)
Michael Charles Smith, Ari (nr 30)
Georg Riedel & Mattias Ståhl, Diokrati, Black and White (nr 31)
Louis Hardin, Moondog, Marimba Mondo 1 – The rain Forest (nr 32)
Marimba man – Title theme (From “Super Mario 64”) (nr 33)

Fakta om:
Marimba är tillsammans med xylofon, vibrafon och klockspel de slagverksinstrument som kallas mallet-instrument.
En marimba består av flera plattor som är ordnade som på ett tangentinstrument (klaviatur). Plattorna är gjorda av
olika sorters träslag eller av konstgjorda material som glasfiber. Under plattorna finns resonansrör som ger marimban
dess karaktäristiska varma, dova och kraftiga ton. ”Mallet” är det engelska ordet för klubborna man använder när man
spelar på dessa instrument. Dessa består av tunna träskaft som slutar med ett runt huvud som är ungefär fem
centimeter stort, lindat med garn. Man kan spela med en klubba i varje hand men det är vanligare att hålla två klubbor
i en eller båda händer för att därigenom kunna spela ackord. Det finns även de som spelar med tre klubbor i varje hand,
totalt sex klubbor.
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AVSNITT 9 – TILLBAKA PÅ SCENEN
Instrument från varje instrumentgrupp är nu presenterade. Deras ljud med olika rytm, tempo, tonhöjd
och dynamik fördjupas i avsnittet.

Värdegrund – allas lika värde
Trumpet går från att vara egoistisk till att bli berättelsens hjälte när han väljer bort att själv bli räddad för
att rädda sina vänner. Värdegrund kan diskuteras utifrån solidaritet – att hjälpa andra istället för sig själv.

Inför lyssning av program
Se arbetsmaterial på sida 25. Arbeta med scenen. Fyll på med de instrument som tas upp i detta avsnitt.
Förförståelse – ord och begrepp
Plats: konserthuset, scenen, källaren
Musikaliska begrepp: musiker, scenen, konsert, trumpet, spela starkt, dra ner på tempot, instrument
Instrument: tuba, klarinett, harpa
Instrumentfamiljer: bläckblåsfamiljen, träblåsfamiljen, stråkfamiljen, slagverksfamiljen, elektriska
instrumentfamiljen, strängfamiljen
Värdegrund: Allas lika värde.
Drama: arg, slå sönder och förstöra, hata, hopplöshet, sakna sina vänner, rädda och hjälpa sina vänner, yxa
Karaktärer: vaktmästaren, trumpet, marimba, musiker

Under lyssning av program
Låt eleverna färglägga coloring bilden på scenen. Alternativt låta eleverna rita hur de tror att scenen ser ut
utifrån hur den beskrivs i serien.

Efter lyssning av program
1.
2.
3.
4.

Vad är det för skillnad på att spela starkt och svagt?
Vad menas med att spela i olika tempo?
Vad är en orkester?
Låter instrumenten lika starkt? Hur gör man om de låter olika starkt? Hur sitter de på den tomma
scenen, tror ni? Placera dem utifrån hur starkt de låter.
5. ”Nu kan vi vara med på konserten idag”. Vad är en konsert?
6. Trumpet går från att vara egoistisk till att bli berättelsens hjälte. Hur då?
7. Vad är det för skillnad på en livekonsert och en inspelning?

Låtar till lärarhandledning De kidnappade instrumenten - playlist by Karin Hassle | Spotify
Förslag på musikstycken att lyssna på:
• Live: Toto, Africa Live in Amsterdam (25th Anniversary) (nr 34)
• Live: Samlings Sto Gbg, Live på VEGA, Bo Kaspers Orkester, Vi kommer aldrig att dö (nr 35)
• Studioinspelning: Toto IV, Africa (nr 36)
• Studioinspelning: Bo Kaspers Orkester, Amerika, Vi kommer aldrig att dö (nr 37)
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8. Ofta spelar man efter noter. Men man kan också spela fritt. Det kallas för att improvisera eller
“jamma” ?

Förslag på musikstycken att lyssna på:
•
•

Spela fritt: Miles Davis, Kind of Blue (Legacy Edition) So What (nr 38)
Spela fritt: Duke Ellington, Ellington at Newport 1956 (Complete) Diminuendo In Blue – Live (nr 39)

Fakta om:
Orkestern är en stor instrumentensemble som ofta består av musiker med instrument från de olika familjerna.
Den som leder orkestern kallas dirigent.
Symfoniorkestern (filharmonisk orkester) är den största orkestern. Den ser lite olika ut på grund av vilken musik som
ska spelas. Den har mellan 60-150 musiker som spelar från de olika instrumentfamiljerna efter noter. Oftast har en
symfoniorkester ett eget konserthus där den ger konserter men de är även ute och turnerar. De vanligaste orkestrarna
är: symfoniorkester, stråkorkester, militärorkester, kammarorkester, mässingsorkester, dansorkester, jazzorkester och
poporkester.
Hur skrivs stark och svagt i musikspråk?
ppp piano pianissimo – man spelar så svagt som möjligt
pp pianissimo – man spelar mycket svagt
p piano – man spelar svagt
mp mezzopiano – man spelar medelsvagt
mf mezzoforte – man spelar medelstarkt
f forte – man spelar starkt
ff fortissimo – man spelar mycket starkt
fff forte fortissimo – man spelar så starkt som möjligt
sf sforzando, sforzato – man spelar mycket stark, och betonar enskild ton eller enskilt ackord
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AVSNITT 10 – DIRIGENTEN
Instrument från varje instrumentgrupp är presenterade. Instrumenten spelar tillsammans i en orkester. Vi
lär oss vad en dirigent är och lyssnar till musikstycken med olika rytm, tempo, tonhöjd och dynamik.

Värdegrund – allas lika värde
Kampen mellan ont och gott når sin kulmen där det goda kämpar för allas rätt att finnas till. Värdegrund
kan diskuteras kring allas lika värde. Vi får också̊ lära känna vaktmästaren och veta mer om hans
bakgrundshistoria, och varför han är så arg. Värdegrund kan därför diskuteras utifrån förståelse för
antagonisten trots att hans handlingar är fel.

Inför lyssning av program
Se arbetsmaterial på sida 25. Arbeta med scenen. Fyll på med de instrument som tas upp i detta avsnitt.
Förförståelse – ord och begrepp
Plats: konserthuset, scenen, källaren
Musikaliska begrepp: dirigent, konserthus, högre tempo, glad musik, sorglig musik, storslagen musik, orkester, spela på
scenen
Instrument: tuba, klarinett, harpa
Instrumentfamiljer: bläckblåsfamiljen, träblåsfamiljen, stråkfamiljen, slagverksfamiljen, elektriska
instrumentfamiljen, strängfamiljen
Värdegrund: Allas lika värde.
Drama: arg, bli utbytt, ledsen, slå sönder instrumenten, besviken, polisen kommer, lugna ner sig, arresterad, hamnade i
fängelse, vi gjorde det tillsammans
Karaktärer: vaktmästaren, musiker, Trumpet, Tuba, Marimba, Puka
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Under lyssning av program
Låt eleverna färglägga coloring bilden på dirigenten. Alternativt låta eleverna rita hur de tror att dirigenten
ser ut utifrån hur den beskrivs i serien.

Efter lyssning av program
1.
2.
3.
4.

Vad gör en dirigent?
Hur tror ni det är att spela i en orkester?
Varför spelar inte alla instrument hela tiden i en orkester?
”Orkestern spelade all möjlig sorts musik tillsammans”. Vad innebär det att spela all möjlig sorts
musik? Ge exempel på olika slags musik.
5. Utifrån värdegrund – vad menas med “alla människors lika värde”?
6. Vi får också̊ lära känna vaktmästaren och veta mer om hans bakgrundshistoria, och varför han är
så arg. Finns det en förståelse för vaktmästaren trots att hans handlingar är fel?
Övning
Låt eleverna dirigera klassen i en sång som ni sjunger eller spelar tillsammans, till exempel
Blinka lilla stjärna, Du gamla du fria eller Guld och gröna skogar.
Titta på en film från Konserthuset i Stockholm där en dirigent leder en orkester.
https://www.konserthuset.se/play/filharmonikerna-i-det-bl%C3%A5/

Fakta om:
Dirigenten (maestro) är den som leder orkestern. Utan en dirigent skulle det kunna bli svårt för så många musiker och
sångare att spela och sjunga tillsammans. Dirigenten står framför orkestern i orkesterdiket och har ryggen mot
publiken. Ofta har dirigenten en taktpinne i höger hand som gör det tydligare att se taktslagen. Att dirigera kallas
ibland också ”att slå” – att man slår takten. Dirigentens arbete innebär dock inte bara att slå takten, utan även att
inspirera orkesterns musiker på ett konstnärligt sätt.
En symfoni består ofta av fyra delar som kallas satser. Den första brukar vara en snabb sats, sedan kommer en långsam
sats. Den tredje brukar vara en menuett eller ett scherzo. Menuett är en dansrytm i lugn trefjärdedelstakt medan ett
scherzo är en lössläppt och humoristiskt del. Den fjärde satsen är ofta en snabb final.
En kompositör (komponist, tonsättare) är den person som komponerar musik inom klassisk musik. Inom andra
genrer kallas kompositörerna oftast för låtskrivare.
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