INSTRUMENTGRUPPER
Under denna period går vi igenom de vanligaste instrumentgrupperna och
vilka instrument som tillhör de olika grupperna. Vi övar på att känna igen de
olika instrumenten, hur de ser ut och hur de låter.

Här jobbar vi med följande kunskapskrav:
E: Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
C: Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika
instrumentgrupper.
A: Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Våra instrument brukar delas in i olika grupper/familjer, med utgångspunkt
från hur de ser ut och hur man spelar på dem.
Det kan vara bra att känna till att några instrument kan tillhöra flera instrumentgrupper. T.ex.
stråkinstrument har ju strängar och kan därför även benämnas som stränginstrument. På en
orgel spelar man på tangenter, men den har även pipor som gör att man även kan placera
orgeln som blåsinstrument.
Det här är den uppdelning som jag har valt att använda när vi jobbar med instrumentgrupper.
På min hemsida under fliken ”material” kan du hitta exempel på hur instrument från olika
grupper låter.
http://katarinaselander.se/
På elevspel.se kan du öva på att känna igen instrument från olika grupper.
https://www.elevspel.se/amnen/musik/1030-instrumentkunskap.html
https://www.elevspel.se/amnen/musik/4618-stranginstrument.html

BLÅSINTRUMENT
Blåsinstrumenten brukar delas in i två olika grupper: träblåsinstrument och
bleckblåsinstrument (kallas också brass).

Bleckblåsinstrument
Bleckblåsinstrumenten är ofta guldfärgade och gjorda av mässing. Du kan känna
igen instrumenten i denna grupp genom att titta på munstycket som är format som
en liten klocka/tratt. Dessutom har alla bleckblåsinstrument en ”tratt” där ljudet
kommer ut.

tuba

valthorn

trumpet

trombon

Träblåsinstrument
Till träblåsinstrumenten hör olika typer av flöjter och blåsinstrument med enkla
eller dubbla rörblad. Det är alltså inte så att alla träblåsinstrument är gjorda av trä.

fagott

klarinett

Olika blockflöjter

oboe

saxofon

tvärflöjt

Stråkinstrument
Till stråkinstrumentgruppen hör alla instrument där man spelar med stråke. Man
kan även knäppa med fingrarna på strängarna och då kallas det att spela pizzicato.
På stråken sitter hästtagel fastspänt. På taglet använder man harts (kåda) som hjälp
för att få fäste på strängarna.

fiol/violin

altfiol/viola

nyckelharpa

(lite större än fiolen)

cello

kontrabas

Stränginstrument
Till stränginstrument hör, som namnet antyder, alla instrument som har strängar.
Jag har placerat stråkinstrumenten (som också har strängar) i en egen grupp, vilket
är en vanlig indelning. De stränginstrument du hittar här är sådana som brukar
kallas ”knäppta stränginstrument”. Det är sådana stränginstrument där du använder
fingrarna eller ett plektrum för att spela på strängarna

gitarr

banjo

elgitarr

Balalajka

harpa

ukulele

elbas (fyra strängar)

Tangentinstrument
Till tangentinstrumenten hör alla instrument där man spelar på tangenter.
Instrumentgruppen kan även kallas klaviaturinstrument.

piano

orgel

dragspel

flygel

keyboard

Slagverksinstrument
Till slagverksinstrumenten hör en mängd olika instrument. I denna grupp hittar vi
alla trummor, rytminstrument och instrument som du t.ex. spelar på med klubbor.
Det finns slagverksinstrument där du spelar rytmer, med det finns även instrument i
denna grupp där du kan spela toner.

cajon

djembe

gurka

marimba

maracas

bongotrumma

