Utrustningslista kopplad till kunskapskraven i åk 6
Lokaler
•
•
•

Musiksal med fri golvyta som möjliggör instruktion, genomgång, dans och rörelse.
Tillgång till grupprum i anslutning till musiksal
Tillgång till samlingslokal med scen och ljus- och ljudanläggning

Kunskapskrav E-nivå åk 6

Utrustning

Kommentar

Eleven kan delta i gemensam
sång och följer då i någon
mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan även spela delar
av en enkel anpassad melodi-,
bas- och slagverksstämma
samt bidra till ackompanjemang
på ett ackordinstrument med
några ackord.

•

Digitalpiano, gitarr

•

Bra kompinstrument för
musikläraren

•

•
•

Melodistämma och
ackordspel
Ackordspel

Dessutom sjunger eller
spelar eleven på något
instrument i viss mån med
timing.

•
•

10 keyboards/synthar med
hörlurar
10-15 gitarrer, både nylonoch stålsträngade gitarrer
(även vänster)
2-3 elgitarrer med
förstärkare
2-3 elbasar med förstärkare
minst 2 trumset (både
digitalt och akustiskt set)
Rytminstrument
Mikrofoner med stativ och
PA-anläggning
(instrument ovan)

•
•

Basstämma
Slagverksstämma

•
•

För att sjunga till
instrumentkompet
För musikskapande

•

Digitala verktyg

•
•

Datorer/ipads med hörlurar
och MIDI-klaviaturer
Musikprogram/appar
Skrivare

•

Skapa/spela in musik
För att visa och undervisa i
program och appar
Visa musikgenrer från olika
kulturer.

•

•

•
•

Eleven kan, utifrån egna
musikaliska idéer, bidra till
att skapa musik genom att
med hjälp av röst, instrument
eller digitala verktyg utgå
från några enkla musikaliska
mönster och former och
pröva hur dessa kan bidra
till en fungerande
komposition.

•

•

Storbildsprojektor

•

Eleven kan föra enkla
resonemang om eget och
andras musicerande.

•

Storbildsprojektor
med dator/iPad

•

•

PA/stereoanläggning

•

Lyssna på musik

•

Spotify-konto/iTunes

•

Musikbibliotek

•

Demoinstrument (ex. stråk-,
blås-, slaginstrument)

•

Prova instrument från olika
instrumentgrupper

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 samt
med viss säkerhet ge
exempel på instrument från
olika instrumentgrupper.

•

Övrigt: Notställ, instrumentställ,sångböcker/musiklitteratur, whiteboardtavla med notlinjer alt. smartboard,
hörselskydd, bärbar digital inspelningsutrustning/dokumentationsutrustning (ex. Zoom/iPad/videokamera)
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