Namn:

Klass:

Arbetsblad 2- Hur anvands musiken?
LGR-11
Syfte: ”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.
Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter.
Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika
musikkulturer, såväl den egna som andras.”

Centalt innehåll Åk 4-6: ”Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på
människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella
sammanhang. Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om
intryck samt upplevelser av musik. Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan
samspela.”

Kunskapskrav Åk.6:
Betyg E: ”Eleven kan

Betyg C: ”Eleven kan

Betyg A: ”Eleven kan

föra enkla resonemang om eget
och andras musicerande. Eleven
kan även uttrycka sig på
ett enkelt sätt om egna
musikupplevelser samt beskriva
och ge exempel på hur musik kan
påverka människor. Dessutom kan
eleven med viss säkerhet urskilja
och ge exempel på musikaliska
karaktärsdrag från olika genrer och
kulturer”

föra utvecklade resonemang om
eget och andras musicerande.
Eleven kan även uttrycka sig på
ett utvecklat sätt om egna
musikupplevelser samt beskriva
och ge exempel på hur musik kan
påverka människor. Dessutom kan
eleven med relativt godsäkerhet
urskilja och ge exempel på
musikaliska karaktärsdrag från
olika genrer och kulturer”

föra välutvecklade resonemang
om eget och andras musicerande.
Eleven kan även uttrycka sig på
ett välutvecklat sätt om egna
musikupplevelser och beskriva och
ge exempel på hur musik kan
påverka människor. Dessutom kan
eleven med godsäkerhet urskilja
och ge exempel på musikaliska
karaktärsdrag från olika genrer och
kulturer”

Uppgift: Välj minst 5 olika situationer i vårt samhälle från den fina listan på
baksidan och besvara frågorna A-D på varje.
Tips:
* Ta med mycket detaljer (”musikord”, instrument, musikstil, sångtext, ljud,
ljus, före, under, efter, ”målande beskrivningar”, jämförande)
* Ta även med dina åsikter, tankar och känslor
Jag tycker/tyckte att…, Jag tror att…
* Använd lösblad och skriv t.ex.”Situation 1 Restaurang” Sedan besvaras fråga
A, B, C & D i tur och ordning
*Svara på så många du hinner. Har du tid över får du välja ännu fler än 5st.
*Tid cirka 20-30 min.

A. När och hur används musik i detta sammanhang?
B. Vilken sorts musik/musikstil/låtar handlar det oftast om här?
C. Varför använder man musik i denna situation och hur tror du den
påverkar de som lyssnar?
D. Beskriv noga hur du tror det hade varit utan musik i detta
sammanhang:
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spännande biofilm
telefonkö
marknad
I din mobil
bröllop
valborgsmässoafton
romantisk film
musikal
advent
skolavslutning
buggkurs
AFV
youtube
I duschen
Kina-restaurang
konsert
spelmansstämma
klockringning
babyleksaker
hissmusik
löpträning

ishockeymatch
gymet
hantverkare
Friskis & svettis
Os-invigning
party
lång bilresa
zumba
aerobic
komedi
landskamp
Mys hemmakväll
reklam
jubileum
guldsmed
balett
jazzklubb
march
konfirmation
DJ-discjockey
babyrytmik

begravning
glassbilen
datorspel
födelsedag
naturfilm
tandläkaren
Wii
disco
tivoli
teater
Xbox
sjukhus
idrottstävling
gudstjänst
klädbutik
opera
Playstation
militärorkester
politik
gatumusikant
Bolibompa
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cirkus
frisören
jul
pub
reklam
köpcenter
lucia
restaurang
midsommar
linedance
nattklubb
radio
TV-program
gäster hemma
Siba/elgiganten
karneval
konståkning
cheerleading
hejaklack
julskyltning
matbutik

