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Oavsett alla olikheter mellan våra länder och hur vi ser ut har vi alla
känsla för rytm och musik. Filmen Världens Rytm tar oss med på en resa
jorden runt med musik, rytm och dans. Från den amerikanska ursprungs-
befolkningens trummor, vars ljud ekar mellan ravinernas klippväggar i
Kalifornien, till de dundrande Kodo-trummorna i Japan. Från slagverken
hos stöveldansarna i Sydafrika till sirligheten hos Eva Yerbabuenas flamen-
codans. Världens Rytm tar oss med på en 1 500 mil lång resa genom fem
kontinenter och låter oss ta del av kulturhistorien berättad med musikens,
rytmens och dansens universella språk.

Världens Rytm låter oss upptäcka musikinstrument i vardagen. Sådant som
soptunnor, cyklar och metallrör. Filmen lär oss att uppfatta musiken i de
vardagliga ljuden - ett förbipasserande tåg, bilar eller fågelkvitter.

Vad är Stomp?
Wild Child (Keith Middleton) och Fraser Morrison är med i filmen
Världens Rytm och ingår i den internationellt hyllade dansgruppen STOMP. 

För STOMPS:s grundare, Luke Cresswell och Steve McNichols, är rytmen
livets egen musik. De hör rytmer överallt. Som Steve säger: ”Folk springer
upp och ner i trappor och de vänder blad i tidningen medan de läser.
Rytmer finns var som helst och överallt.” STOMP frigör människors sinnen
och uppmuntrar publiken till att känna rytmerna i sina egna liv.

STOMP vill få oss att upptäcka rytmerna i vår vardag. Ljudet av ett tåg som
passerar har en särskild rytm liksom vågorna som slår mot stranden. Ljudet
av regn som faller mot ett plåttak kan liknas vid en trumvirvel. Vad vi än hör
omkring oss inspirerar STOMP oss till att lyssna på världen på ett nytt sätt.

Vad är Världens Rytm?

Medverkande:
Presenterat av American Honda Motor Co., Inc.
Lärarhandledningen framtagen av Walden Media, LLC. © 2002 Walden
Media, LLC. Alla rättigheter reserverade. 
Ett särskilt tack till Jean Kwon, Steve Cramer, Sue Stoessel, naturkunskapslärare,
Vickie Tanner, Andrea Baker och Jessica Davis från Harvard. Och tack till
Young Audiences.
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Filmen Världens Rytm handlar om hur skilda kulturer runt

om i världen kommunicerar med rytm, dans och sång.

Världskartan visar de platser vi ska besöka i handledningen:
1. Flamencodansaren Eva Yerbabuena i Granada i Spanien
2. En religiös högtid i Kerala i Indien
3. Wild Child och STOMP i Los Angeles i Kalifornien
4. Wild Child i New York
5. Klockringarna från katedralen i Winchester i England
6. Kodo-trumslagarna på ön Sado i Japan
7. Timbalada i Salvador de Bahia i Brasilien
8. Stöveldansarna i Johannesburg i Sydafrika
9. Ett möte mellan olika stammar från den nordamerikanska 

ursprungsbefolkningen

Resan
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Att använda lärarhandledningen
Handledningen är tänkt som ett komplement för lärare och elever inför IMAX-filmen Världens Rytm. 
Tio arbetsuppgifter täcker sex olika ämnen – musik, dans, engelska, matematik, naturkunskap och samhällskunskap.
Ämnena som berörs i de olika uppgifterna står i ämnesraden. Uppgifterna är tänkta för elever i åldrarna 7–14 år och
följer kraven för grundskolan. Årskurs och svårighetsgrad finns angivna på varje sida.
Varje arbetsuppgift består av två sidor:

1. Lärarhandledningen, som omfattar matnyttiga Internetsidor, de ämnen som tas upp och en förklaring av 
arbetsuppgiften.

2. Elevernas arbetsblad, som ska kopieras och delas ut i klassen. Extrauppgifterna längst ner på arbetsbladen 
kan användas för vidare funderingar.
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Ämne

Uppgift Musik              Dans            Engelska        Matematik    Naturvetenskap   

1. Livets rytm

2. Hör upp!

3. Ljudet som vetenskap

4. Det låter roligt!

5. Tonskalan

6. Bygga trummor

7. Håll takten! 

Samhälls-
kunskap



Eva föddes 1970. Hon började studera
dans när hon var 12 år. 1998, när
hon var 28, bildade hon sin egen
danstrupp. Hon har gästdansat hos
Spaniens nationalbalett och 2001
vann hon Spaniens förnämsta dans-
utmärkelse. Eva anses i dag som en
av de mest betydelsefulla flamenco-
dansarna i världen.

Flamencodansen har sitt ursprung
i södra Spanien, i ett område som
heter Andalusien (se kartan). Dansen
har sina rötter i zigenarnas musik,
det folk som slog sig ner i Andalusien

på 1400-talet. Influenserna kommer
även från arabisk och judisk musik.
Eva ackompanjeras av många olika
musiker, men tidig flamenco fram-
fördes helt utan ackompanjemang,
till handklappning eller till ljudet av
en käpp som stöttes mot marken.

I Världens Rytm filmades Eva vid 
borgen Alhambra i Granada.

EVA YERBABUENA

Internetsidor:
Information om Eva Yerbabuena 
finns på: 
www.pulsethemovie.com/spain

Extrauppgifter:
• Spela upp en inspelning av eller 

visa en videofilm av hjärtslag
• Visa eleverna hur de kan lyssna 

till sina egna hjärtslag med ett 
stetoskop
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Granada i Spanien 
Arbetsuppgift 1: Livets rytm
Syfte:
Eleverna lär sig att ta pulsen och notera hur kroppsansträngning påverkar 
hjärtslagen.
Material:
• Stoppur eller klocka med sekundvisare
• Arbetsblad (se nästa sida)

Utförande:
• Kopiera arbetsbladen (sidan 5) och dela ut i klassen
• Visa eleverna hur de tar pulsen (se diagrammet) genom att trycka fingrarna lätt 

mot handleden
• Ta tiden medan eleverna mäter pulsen i 15 sekunder. Be dem skriva ner antalet 

hjärtslag i tabell 1.
• Förklara att man kan multiplicera med fyra för att beräkna antalet hjärtslag per 

minut. Låt eleverna fylla i hela tabell 1.
• Be eleverna springa på stället i 30 sekunder och låt dem sedan göra om samma

sak enligt ovan.
• Jämför resultaten. Hur mycket snabbare slog hjärtat andra gången? Äldre elever

bör kunna räkna ut procentuell ökning av antalet hjärtslag.
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Livets rytm: Svar till frågorna

1. Varför slår hjärtat snabbare när man anstränger sig?
Svar: Ju mer man rör sig, desto mer syre kräver musklerna för att kunna arbeta. Hjärtat slår snabbare för att kunna förse musklerna med syrerikt blod.
2. Är kroppsansträngning det enda som kan få hjärtat att slå snabbare?
Svar: Nej. Rädsla, upphetsning eller om man blir överraskad av t ex ett ljud eller en rörelse får också hjärtat att slå snabbare.
3. Har allt levande en hjärtmuskel? Varför eller varför inte?
Svar: Nej. Det finns olika sätt att föra ut de näringsämnen som krävs för liv. Träd suger till exempel i sig vatten och näring genom jorden. Det förs upp genom stammen och grenarna
när löven avger vatten och syre.



Livets rytm

Tabell 1: I vila

Antal slag

1. Efter 15 sekunder

2. Multiplicera med 4                      x 4

3. Totalt

Min puls efter kroppsansträngning är                antal 
slag per minut

Tabell 2: I rörelse

Antal slag

1. Efter 15 sekunder

2. Multiplicera med 4                        x 4

3. Totalt 

Min puls efter kroppsansträngning är                antal
slag per minut

Elevens arbetsblad
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• Hur berättar rytm, musik och dans om känslor? Tänk på en scen ur filmen Världens Rytm eller på någon av dina favoritlåtar.
• Hur kan rytm, musik och dans uttrycka känslor som glädje, ilska och sorg?EX
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Hur du mäter dina hjärtslag

Hjärtslagstabell

Frågor
1. Varför slår hjärtat fortare när du anstränger dig?

2. Är kroppsansträngning det enda som får hjärtat att slå fortare?

3. Har allt som lever en hjärtmuskel? Varför eller varför inte?



Wild Child rider på en elefant under
Pooram, den årliga tempelhögtiden i
Kerala i Indien. I firandet deltar bland
annat trettio heliga hinduiska män
som bär parasoller medan de rider på
elefanterna. Tusentals hinduer gör
varje år pilgrimsresor till Krishna-
templet för att bli välsignade och be
om frid och välstånd. Mitt i proces-
sionen av trummor och trumpeter ser
vi elefanter som viftar med sina stora 

öron. Deras öron fungerar som stora
fläktar och svalkar elefanternas kroppar
utöver att fånga upp alla ljud. 

I det här avsnittet ska vi ta reda på
hur våra öron fungerar och hur de
låter oss höra rytmerna och musiken 
i vår värld.

EN RELIGIÖS HÖGTID 

Kerala i Indien

Internetsidor:
För mer information om elefanter
besök:
www.pulsethemovie.com/india

Arbetsuppgift 2: Hör upp!
Syfte:
Eleverna lär sig hur öronen fungerar hos människan och andra djur.

Material:
• Kopior av ”Hör upp”-uppgifterna på sidan 7

Utförande:
• Läs igenom beskrivningen av det mänskliga örat och förklara ord som

”frekvens” (se ordlistan)
• Se på hörseltabellen där de lågfrekventa ljuden från jordbävningar och vulkan-

utbrott är markerade. Vilka andra ljud kan vara så låga? Kanske åskan eller 
en bastrumma?

• Besvara frågorna i frågerutan.
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Människans känsliga öra: Svar på frågorna
1. Vad betyder Hz? Svar:Herz.
2. Vad innebär Hz? Svar:En frekvensenhet som motsvarar en svängning per sekund
3. Vilken är skillnaden mellan ultraljud och infraljud? Svar:Ultraljud kallas de ljud med frekvenser som ligger över gränsen för vad människan kan uppfatta, ungefär 20 000 Hz och däröver. Infraljud
kallas de ljud med frekvenser som ligger under de som kan uppfattas av människan, ungefär 20 Hz.
4. Kan elefanter höra lägre frekvenser än människor? Svar:Ja, elefanter har infrasonisk hörsel, de kan alltså höra ljud med lägre frekvens än vi människor.
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Det mänskliga örat kan uppfatta mycket
små tryckförändringar i luften om de
ligger inom det för oss hörbara frekvens-
intervallet, ungefär 20 Hz – 20 000 Hz.
Elefanter, som de vi såg i Världens
Rytm, kan höra ljudvågor med
frekvenser långt under de vi kan höra –
så lågt ner som 1 Hz och så högt upp
som 20 000 Hz.

Infraljudnivån, lägre än 20 Hz, utgörs
av ljudvågor som ligger utanför vad
människan kan uppfatta.

Vill du experimentera med ljud kan du
gå in på www.pulsethemovie.com och
klicka på ”Sound Lab”.

Student page

Öronen hjälper hjärnan att samla in och bearbeta ljud. Ljud
består av vågor som formas genom vibrationer och förs
vidare genom luften och andra materia. Ljudvågor liknar
andra vågor – de har amplitud (höjd) och våglängd (avståndet
mellan vågornas toppar eller högsta punkter). Ljud uppfattas
som högre när vågens amplitud ökar.

Frekvens är antal våglängder under en given tidsrymd och
mäts i hertz. Hertz är en ljudenhet som motsvarar en hel
vågcykel, från topp till topp. Ju fler våglängder som passerar
under en tidsenhet, ju högre blir ljudet.

Hörde du det där?

Hör upp!

Ultraljud

Infraljud

Elevens arbetsblad
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Frågor:
1. Vad betyder Hz? 

2. Vad innebär hertz?

3. Vilken är skillnaden mellan ultraljud och infraljud?

4. Kan elefanter höra lägre frekvenser än människor?

Ungefärliga hörselintervall:



Photo of Wildchild
and Frasier on bikes

I scenen där Wild Child och Fraser
cyklar hör vi ljuden från ringklockorna
och spelkorten som smattrar mot
hjulens ekrar. När Wild Child kör 
av piren och ner i vattnet, är det
genom vattnet vi hör ljuden och
inte genom luften.

I det här avsnittet tar vi upp hur
ljud bildas, hur det färdas genom 
ett medium som luft eller vatten
och hur det fångas upp av det 
fantastiska organ vi läste om i förra
avsnittet – örat.

WILD CHILD AND STOMP 

Los Angeles i Kalifornien: 

Internetsidor:
För mer information om STOMP gå
in på www.stomponline.com.

Extrauppgifter:
Undervattensakustik: 
Hur förändras vårt hörande under
vatten?

Har fiskar ”öron”? Hur hör de
under vattnet?

Arbetsuppgift 3: Ljudet som vetenskap
Syfte:
Eleverna lär sig hur ljud alstras och uppfångas samt varför ljud är så viktigt för
kommunikationen.

Material:
• En ljudalstrare eller någon annan apparat som framkallar ljud
• Ett dricksglas

Utförande:
1.Be eleverna turas om att läsa beskrivningen ”Ljudet som vetenskap” på sidan 9.
• Be dem vara tysta och lyssna efter alla ljud de kan höra, både inuti och 

utanför klassrummet.
• Be dem göra upp en lista över de ljud de hör och med pilar visa varifrån de 

tror att ljudet kommer.
• Efter tio minuter skriver du en lista på tavlan över de ljud eleverna hörde 

och varifrån ljuden kom.

2. Vrid upp ljudalstraren och håll den i handen medan det spelar. Kan någon elev 
höra den?

• Ställ den på katedern och låt den spela. Hör eleverna den nu?
• Försök med olika ytor och material, till exempel ett dricksglas eller en plastmugg.
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Ljudet som vetenskap: Svar till frågorna
1.Vilket låter högst? Att lyssna till ljudalstraren när du håller den i handen eller när den står på en hård yta, som katedern? Svar:Ljudalstraren låter högre när den placeras på katedern.

Svar till extrauppgifterna:
Kan ljudvågor färdas genom vakuum? Varför eller varför inte? Svar:Nej, ljud kräver ett medium för att kunna ta sig fram. 
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Ljud är en form av energi och kräver ett upphov (ljudalstrare), något att färdas
igenom (ett medium) och något som fångar in och tar emot det (ljudinsamlare).

Källan
När du stampar med fötterna i marken får energin från stampandet molekylerna 
i marken att svänga fram och tillbaka, eller vibrera. Kraften i vibrationen rör sig
som en våg från marken och upp genom luften. Ett stort antal vågor per sekund
uppfattas som ett högt ljud, eller ett högfrekvent ljud. Färre vågor per sekund
uppfattas som ett lågt ljud, eller med andra ord ett lågfrekvent ljud. Höjden –
amplituden - hos vågen omsätts i volym. Höga vågor uppfattas som höga ljud
och låga vågor uppfattas som mjukare ljud. Till slut når vibrationerna ditt öra, där
ljudenergin omvandlas till elektrisk energi. I den formen når energin din hjärna
och du hör ett ljud.

Mediet
Ljud når oss vanligen när de färdas genom luften. Luft är inte det mest effektiva
sättet att transportera ljud. Vatten är tätare än luft och ljud färdas snabbare och
längre genom tätare material. Ljud består av molekylvibrationer, därför får
molekyler som befinner sig närmare varandra vibrationerna att färdas bättre.
Genom vatten färdas ljud ungefär fem gånger snabbare än genom luften.

Uppfångare och mottagare
Människans ytteröron är de mest välbekanta av alla ”ljudinsamlarna”. Har du
någonsin funderat över varför vi har två små öron på sidan av huvudet i stället
för ett stort öra mitt i pannan? Att ha två öron på var sida om huvudet hjälper
oss att lokalisera varifrån ljudet kommer. Genom att öronen sitter en bit ifrån
varandra når ljudet från en viss källa det ena örat lite senare än det andra. Då
kan vi lokalisera varifrån ljudet kommer.

Ljudet som vetenskap 

Elevens arbetsblad
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• Kan ljud färdas genom vakuum? Varför eller varför inte?
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Ljudalstrare
Vissa leksaker innehåller en
musikanordning som går att skruva
upp. Anordningen är vanligen gjord av
metall. Den sitter inuti leksaken, och
har därför ett skal runt sig, samt ett
tomrum där ljudet kan förstärkas.

Lyssna till ljudalstraren som du håller i
handen och placera den sedan på en
hård yta, som till exempel din skol-
bänk. När låter den högst? Försök
med andra material, som ett dricks-
glas, en plastmugg eller en bok.

Vilka ljud hör du?
Lyssna i fem minuter, skriv ner varje
ljud du hör och varifrån det kommer.
Till exempel en annan lärare eller
elever som pratar i ett annat klassrum.
Fotsteg ute i korridoren, surret från
taklamporna, trafiken på gatan, biltutor,
och så vidare.



I USA får vi se Wild Child hantera
två instrument som alstrar ljud när
de snurras runt i luften: brummare
och vinare.

Forskarna menar att brummaren
först användes hos aboriginerna 
i Australien. När den snurras runt 
i luften med hjälp av ett snöre
alstrar den ljudvågor och framkallar
ett surrande eller tjutande läte.
Brummaren används vid jakt och 
i traditionella ceremonier som ett
slags välsignelse. Den används också

för att skrämma bort djur, för att
uppmärksamma andra stammar på
ens närvaro, vid regnceremonier
och vid botande av sjukdomar (se
vidare ”Läkande rytmer” längre ner
på sidan).

Den här typen av instrument har
använts över hela världen, hos till
exempel ursprungsbefolkningar på
Nya Zeeland, Nya Guinea och i
Nordamerika.

Läkande rytmer
Maorifolket på Nya Zeeland använ-
der en mindre variant av brum-
maren, som de kallar ”porotiti” när
de ska bota reumatism och ledvärk.
Genom att svänga ”porotiti” över
det drabbade området masserar ljud-
vågorna patientens leder.

WILD CHILD

New York, New York

Internetsidor:
För vidare information besök
www.pulsethemovie.com och bygg
modeller av de blås- och sträng-
instrument som visas där.

Arbetsuppgift 4: Det låter roligt!
Syfte: 
Eleverna lär sig att tillämpa ljudets principer genom att konstruera en brummare.

Material:
• Glasspinnar, ihåliga suddhuvuden, gummiband, skrivkort, snöre, häftapparat och

klister.

Utförande:
• Häfta fast ett skrivkort på en glasspinne (se bild)
• Sätt på ett suddhuvud på vardera änden av glasspinnen
• Haka på ett gummiband på längden över suddhuvudena på pinnens ändar
• Knyt fast ett snöre vid enda änden, strax under suddhuvudet
• Lämna 30 centimeter snöre att hålla i. Se till att du har gott om plats när du ska

snurra din brummare över huvudet med cirklande rörelser.

OBS: Se till att det finns nog med utrymme för att snurra brummaren.
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Det låter roligt! Svar till frågorna:
1. Hur låter brummaren? Svar:Brummaren skapar ett surrande ljud, som ett bi eller en kolibri.
2. Varför låter den så? Svar:Luften som passerar över och runt gummibandet och kortet får dem att vibrera och skicka ut ljudvågor.
3. Förändras ljudet om man snurrar fortare eller saktare? Varför eller varför inte? Svar:Ja, olika hastigheter får gummibandet att vibrera fortare eller saktare.
4. Vad händer om man ändrar formen på kortet? Förändras ljudet från brummaren? Svar:Det förändrar luftens väg runt brummaren.
5. Vet du andra instrument som låter när de snurrar runt? Vet du några maskiner? Svar:En vinare, en helikopter.
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Det låter roligt

Elevens arbetsblad

11

Många djur, även människan, använder ljudet som en form av kommunikation. Tänk på några välbekanta djurljud.
• Vad försöker de säga? 
• Låter några djurljud som musik för dig?
• Vilka ljud skapar vi för att få fram sådana meddelanden?
• Använder människan ljud på andra sätt än djuren?

Frågor:
1. Hur låter brummaren?

2. Varför låter den så?

3. Förändras ljudet om man snurrar fortare eller saktare? Varför eller varför inte?

4. Vad händer om man ändrar formen på kortet? Förändras ljudet från brummaren?

5. Vet du andra instrument som låter när de snurrar runt? Vet du några maskiner?
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Arbetsuppgift 4: Bygg en brummare.
1.Häfta fast ett skrivkort på en glasspinne (se bild)
2.Sätt på ett suddhuvud på vardera änden av pinnen. Sitter suddhuvudena löst

kan du klistra fast dem på pinnen.
3.Haka på ett gummiband på längden över suddhuvudena på pinnens ändar.
4.Knyt fast ett snöre vid enda änden, strax under suddhuvudet.
5.Lämna 30 centimeter snöre att hålla i. Se till att du har gott om plats när du 

ska snurra brummaren över huvudet med cirklande rörelser.
6.Klipp skrivkorten i olika former innan du häftar fast dem vid pinnen – en 

cirkel, en triangel, en fyrkant, och så vidare.

OBS: Se till att du har gott om plats när du ska snurra brummaren.



Klockor tillhör de allra äldsta instru-
menten. De har använts i hela
världen vid religiösa ceremonier,
även innan skriftspråket uppfanns.

Vid tiden för de första kristna 
i Rom ringde man i klockor flera
gånger om dagen för att folk skulle
veta när det var dags att be. På så
sätt användes klockorna även för 
att bestämma tiden. Ordet ”klocka”
kommer faktiskt från det holländska
ordet ”klok”!

Klockorna på medeltiden hörde
alltid ihop med religionen och
därmed även med tron på det över-
naturliga. De hängdes upp på 
dörrarna för att skydda människorna
från besvärjelser och onda andar,
vilka antogs uppehålla sig kring 
dörrarna medan de väntade på en
chans att smita in. Besökare ringde 
i klockorna för att mota bort andarna
innan de gick in i huset.

Klockor i katedralen i Winchester

härrör från medeltiden. Kung Knut
den Store av England donerade två
klockor till katedralen år 1035. De
fjorton klockorna är alla stämda 
i tonarten C. Den tyngsta klockan,
”Tenoren”, väger 1,81 ton!

År 1541 instiftade Henrik VIII en
lag som i detalj reglerade klock-
ringarnas plikter och ersättningar.
Varje ringare tjänade runt 40 kronor
om året. I dag får ringarna 40 kronor
per ringning och 70 kronor för att
ringa på särskilda helgdagar. Det
finns 28 ringare som arbetar heltid.
Den yngste började vid sju års ålder
och den äldste började ringa redan
före andra världskriget!

Källor:
www.winchester-cathedral.org.uk/bellring.html
www.handbells.org.au/genhist.htm

KLOCKRINGARNA I KATEDRALEN I WINCHESTER  

Winchester i England

Internetsidor:
För mer information om
Winchesterkatedralen besök
www.pulsethemovie.com/england

Arbetsuppgift 5: Tonskalan
Syfte:
Eleverna får lära sig hur toner skapas och vad tonhöjd, frekvens och volym innebär.

Material:
• Ett dricksglas som rymmer 4,5 dl, ett decilitermått, vatten, klubbpinnar och Post-

It-lappar. (Alternativt en stämgaffel eller en stämpipa.)

Utförande:
• Dela upp klassen i grupper om fyra elever.
• Varje grupp får två glas och två klubbpinnar.
• Ställ glasen i en ring och fyll dem med olika mycket vatten, från tomt till fullt.
• Låt eleverna spela på glasen i rätt ordning (som klockringarna i filmen), från 

det tomma glaset till det fulla, från det fulla till det tomma.
• Föreslå att de varierar sig – enbart med vänsterhanden, enbart med högerhan

den, olika elever i olika ordning.
• Låt varje grupp framföra sina favoritvariationer inför resten av klassen.
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Tonskalan: Svar till frågor
1. Vilket glas har det högsta ljudet, det tomma eller det fulla? Svar:Det tomma.
2. Varför det? Svar:Mer vatten minskar glasets vibrationer. Det vibrerar alltså saktare (med en lägre frekvens) och alstrar därför en lägre ton. Jämför med pianosträngar, som är tjockare 
ju lägre ton man vill ha.
3. Spelade du någon tonkombination som lät som en melodi? Svar: Eleverna svarar själva.
4. Hur känner vi igen olika toner som ”sånger” eller ”melodier”? Svar:Vi känner igen melodierna på hur tonerna går upp eller ner och den inbördes rytmen mellan tonerna. När vi lägger till ord,
som i ”Ja må han leva”, blir det en sång.
Olika typer av klockor
1. Cykelklocka. 2. Kyrkklocka. 3. Koskälla. 4. Dörrklocka. 5. Handklocka.
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1. 2. 3. 4. 5.

Tonskalan
Du och tre kamrater bildar en musikgrupp, precis som klockringarna som vi såg i filmen. I din grupp ska ni experi-
mentera med tonskalan genom att försiktigt knacka på de olika glasen med en klubbpinne.
1. Ställ glasen i en ring och numrera dem medurs.
2. Glas 1 är tomt. Ta centilitermåttet och fyll på glas 2 med 1 centiliter. Fyll 2 centiliter i glas 3, 3 centiliter i glas 4 och 

fortsätt till glas 8, som ska ha 7 centiliter.
3. Varje elev ska få öva på att spela på glasen, både medurs och moturs.
4. Försök att härma någon melodi ni alla kan, som till exempel ”Ja må han leva”, eller ”Blinka lilla stjärna”.
5. Framför er favoritsång för resten av klassen.

Längst ner på sidan finns bilder av olika klockor. Kan du namnge dem? Skriv namnen under.

Tonskalan

Elevens arbetsblad

Frågor:
1. Vilket glas har det högsta ljudet, det tomma eller det fulla?

2. Varför det?

3. Spelade du någon tonkombination som lät som en sång?

4. Hur känner vi igen olika toner som ”sånger” eller ”melodier?
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• Varför alstrar ett vinglas ett ljud när du gnider fingret längs kanten?
• Hur alstras ljudet?
• Förändras ljudet beroende på om det finns mer eller mindre vatten i glaset?EX

TR
A

UP
PG

IF
TE

R



Taiko-trumman, det instrument
Kodo-trumslagarna i första hand
använder sig av, användes från 
början vid religiösa högtider och
ceremonier i Japan. På senare år 
har taiko-trummandet klivit fram
som en konstform och snabbt 
blivit känd över världen. I USA 
och i städer som San Francisco, 
Fort Worth och New York har kurser
i taiko startats, där de som är
intresserade kan lära sig att spela.

Taiko på japanska betyder bok-
stavligt talat ”stor trumma”.
Trummorna varierar i storlek från
15 centimeter till 180 centimeter 
i diameter. Trumman görs av ett
enda trästycke, som karvas ur och
täcks med djurhudar både upptill
och nertill. Taiko-trumman kan
spelas på både när  man sitter och
står. Trumslagarna använder särskilda
trumpinnar. De större trummorna
kan emellanåt bearbetas med ett
slagträ eller genom att man stampar
på dem!

Kodo-trumslagarna på ön Sado 
i Japan har framfört sin konst 
ända sedan de debuterade 1981. 
De har gjort dryga 2 500 föreställ-
ningar på fem kontinenter. ”Kodo”,
ett japanskt ord som betyder ”hjärt-
slag” samt ”trummans barn”,
beskriver mycket tydligt gruppens
karaktär. De trummar med samma
lust och spelglädje som ett barn
och därför personifierar de ”kodo”
– trummans barn.

KODO-TRUMSLAGARNA 

Ön Sado i Japan

Internetsidor:
För mer information om hur man
bygger en trumma, gå in på
www.pulsethemovie.com/japan

Extrauppgifter:
Strö ut sand eller salt på trumman.
Knacka försiktigt och iaktta de
mönster som ljudvågorna alstrar.

Arbetsuppgift 6: Att bygga en trumma 
Syfte:
Eleverna använder olika former, material och storlekar och tar reda på varför
instrumenten låter olika. De lär sig också känna igen vardagsföremål som kan
användas som slaginstrument.

Material:
• Burkar i minst tre olika storlekar (en konservburk och olika sorters kaffe-

burkar) eller glasburkar, chipsbehållare, rör av kartong eller andra tomma,
cylinderformade föremål, stora ballonger, saxar och gummiband.

Utförande:
• Läraren bör göra i ordning burkarna i förväg genom att skära av lock 

och botten.
• För säkerhets skull bör läraren täcka alla vassa kanter med silvertejp.
• Mät hur breda och höga burkarna är.
• Spänn ut en ballong över varje burk och håll den på plats med ett gummiband.
• Använd bilderna på elevernas arbetsblad som mall.
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Att bygga en trumma: Svar till frågorna:
Förklaring: De större diametrarna ger ifrån sig större ljudvågor (vibrerande luftmolekyler), som vibrerar med lägre frekvenser, vilket låter lägre i våra öron. För att visa skillnaden i ljudvågor kan man
öppna locket till ett piano och titta på strängarna. Ju längre pianosträngen är desto lägre blir tonen den släpper ifrån sig.

Lä
ra

rh
an

dl
ed

ni
ng

.  
Äm

ne
n:

M
u

si
k,

 m
at

em
at

ik
, 

sa
m

h
äl

ls
ku

n
sk

ap
.

År
sk

ur
s:

 3
 o

ch
 u

p
p

åt
.



Att bygga en trumma: 
Hur du bygger din egen trumma
1.Mät upp diametern, alltså hur bred burken är tvärs 

över.
2.Mät hur hög burken är.
3.Klipp av änden på ballongen och spänn ut ballon

gen över burken. Håll den på plats med hjälp av 
gummibandet.

4.Spela på trumman med handen.
5.Jämför ljudet från trumman med större eller mindre 

trummor.

Elevens arbetsblad
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Tabell: olika trummor, olika ljud.

Burk1                           Burk 2                          Burk 3

Höjd

Diameter

Volym*

Frågor:
Lägg märke till att ballongens spänning även kan påverka ljudet från trummar. Hur kommer det sig?

Alla kulturer i världen har traditioner av rytm, musik och dans.
• Vad är det hos dessa traditioner som är lika eller liknar varandra i olika kulturer?
• Finns det sådant som skiljer sig markant åt eller verkar främmande?

Alla kulturer i världen använder inhemska material för att bygga sina trummor och musikinstrument.
• Vilka material finns hos just dig som kan påverka hur man bygger musikinstrument?
• Hur bygger man trummor i olika kulturer?
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* En cylinders volym är lika med basens area multiplicerad med höjden, (3,14r2) r = cirkelns radie halva diametern) Pi (3,14) är förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess
diameter. Pi = 3,14. Varje gång du delar en cirkels omkrets med dess diameter får du Pi – ett irrationellt nummer som är oändligt, men som börjar med 3,14.



Timbalada-musik är en modern
musikform med rötter i Brasiliens
brokiga ursprung, särskilt då i staden
Salvador de Bahia. Den är en äkta
smältdegel och har upplevt portugi-
siska kolonisatörer, afrikanska slavar
och en mängd andra invandrare som
alla har lämnat sina bidrag till en
musik och en kultur med tydliga
afrikanska influenser, men med ett
helt eget och mycket brasilianskt
sound. Timbalada-musiken bygger på
traditionell afro-brasiliansk slagverks-
teknik kombinerad med moderna
rytmer. Det ger en musik som vibr-
erar av liv, som är passionerad och
djupt rotad i brasiliansk kultur. 

Timbalada lånar sitt namn från 
timbal-trumman, en handtrumma 
av trä. Timbalada-gruppen som
spelar i Världens Rytm engagerades
av Carlinhos Brown, en brasiliansk

slagverkare och kompositör. Mer än
200 trumslagare, varav de flesta från
fattiga familjer, får en unik chans att
delta i en lokal organisation som ger
utbildning och stöd åt de ungdomar
som har det allra svårast i Brasilien.

Timbalada framträder på festivaler
året om. Den största festivalen är
givetvis karnevalen, som hålls varje
år just före fastan. Timbalada-trum-
slagarna spelar inför enorma åskådar-
massor som kommer till Salvador de
Bahia från hela världen för att lyssna
till denna unika musiktradition.
Timbalada-musiken kan, enligt
Carlinhos Brown, ”korsa gränser
eftersom den är öppen mot världen
och öppen för alla”.

Källa: www.rootsworld.com/rw/feature/brown.html

Photo of Guinea
Drummers

TIMBALADA

Salvador de Bahia i Brasilien

Internetsidor:
För mer information om brasiliansk
musik gå in på: 
www.pulsethemovie.com/brazil

Arbetsuppgift 7: Håll takten!
Syfte:
Eleverna lär sig att lyssna och härma rytmer genom att klappa i händer och räkna.

Material:
Inga material behövs.

Utförande:
Ordna ett utrymme där klassen kan stå i en ring. Följ de olika förslagen på arbets-
bladet sidan 17, det som börjar med ”En introduktion till samtal”. Börja sedan med att
räkna till fyra och klappa i händerna. Även svårare rytmer kan tas med beroende på
klassens skicklighet.

OBS: Det kan underlätta om uppgiften genomförs ihop med en musiklärare.
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Ett rytmiskt samtal
En introduktion till samtal
Vi kan samtala med musik precis som vi kan samtala med ord. Om någon säger något till oss, som ”hur mår du?”, kanske
vi svarar ”bra, tack, och hur mår du själv?” Vi svarar personer som talar till oss genom att lyssna, känna igen ord, upprepa
orden och lägga till våra egna.

I den här uppgiften ska vi lyssna till och upprepa olika rytmer och hitta på egna.

Håll rytmen

Elevens arbetsblad
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• Vilka rytmer använder i din skola vid högtider? Hur låter musiken på avslutningarna och hur skiljer den sig från musiken på 
till exempel sportevenemang?EX
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Räkna och klappa
1.Ställ er i en ring och lyssna noga på 

läraren.
2.Läraren räknar till fyra och klappar 

sedan en enkel rytm.
3.Läraren ger rytmen vidare till den 

som står till vänster (vi turas om att 
gå medurs runt ringen).

4.Varje ny person börjar räkna på första
slaget (när man säger ”ett” i takten).

5.När rytmen har gått runt till alla ett 
par gånger, byter läraren rytm och 
ger den sedan vidare till nästa person.

• Glöm inte att räkna i samma takt
som alla andra, antingen högt eller
för dig själv. Det är väldigt viktigt att
alla säger samma taktslag på
samma gång.

Ropa och svara
Den här leken används av STOMP när
de ska avsluta sina föreställningar.
1. Ställ er i en halvcirkel och stå vända

mot läraren.
2. Läraren börjar med att klappa en 

enkel rytm, som du och dina 
klasskamrater besvarar genom att 
klappa samma rytm tillbaka.

3. Läraren klappar sedan en ny, lite 
annorlunda rytm. Och klassen 
besvarar den. Rytmen förändras allt
mer ju längre leken pågår.

Peka och visa
Om eleverna vill försöka själva, kan
läraren peka på den elev som ska
besvara rytmen. Eleven pekar sedan
på nästa elev som gör ett ”soloframträ-
dande”. Det här kan upprepas många
gånger med samma rytm eller genom
att lägga till en ny rytm varje gång.

Följdfrågor:
1. Använd händer och fötter och försök

att härma en välbekant rytm, till 
exempel ”Ja, må han leva”. Lär sedan
ut rytmen till de andra tills en hel 
grupp kan framföra den tillsammans.

2. Använd trummorna vi byggde i 
Arbetsuppgift 6. Spela en rytm och 
be en annan trumslagare att härma 
din rytm och sedan bygga vidare 
på den.

Pass the Beat! Copyright 2002 Vickie Tanner. Återgiven med tillstånd av upphovsmannen.



TEMP

temp Place

Web Links
For more information on the tem-
ple at Kerala go to: www.thris-
suroninternet.com/places.htm
For detailed information on ele-
phants go to: http://elephant.ele-
host.com
For more information on the
human ear go to:
http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbase/sound/earsens.
html

Ordlista
Ackord: Tre eller fler toner som ljuder
på samma gång.

Akustik: Hur ljudet uppför sig i ett
visst utrymme.

Amplitud: Högsta toppen på en ljud-
våg ovanför en tänkt linje som går
igenom mitten av vågen.

Cirkadisk: Något som inträffar eller
återkommer en gång om dagen.

Cochlea: Snäckan inne i örat, en
vätskefylld del med hårceller som
omvandlar vibrationer till elektriska
nervimpulser.

Eko: Återspegling av ett ljud.

Frekvens: Antalet vågor som passerar
förbi en viss punkt per sekund.

Förstärkare: En apparat som förstärker
ljudet.

Genljud: Ett ljudeko som framställts
flera sekunder tidigare.

Grundton: Den lägsta harmonin hos
en ton.

Harmoni: En serie vibrationer som till-
sammans utgör en tonbild.

Hertz (Hz): En måttenhet som
används för att uttrycka frekvens
(tonhöjd) hos ett ljud med vibra-
tioner per sekund.

Infraljud: Mycket lågfrekventa ljud,
som ligger under vad människan kan
uppfatta. Vanligen mellan 0,1 och
10 hertz. 

Oktav: En tonskala om åtta toner på
den diatoniska skalan.

Oljud: Ett oregelbundet mönster av
ljudvågor som består av sinsemellan
ej sammanhängande frekvenser.

Resonans: Ett tillstånd som uppstår
när ett föremål vibrerar med en
frekvens som stämmer överens med
en av föremålets egna, naturliga
vibrationer.

Rytm: Upprepning av ett ljud med
jämna mellanrum.

Sonar eller ekolod: Ett sätt att lokalis-
era föremål med hjälp av ljudvågor.
På engelska står ”Sonar” för ”Sound
Navigation And Ranging”. 

Tonhöjd: Ett mått på ljudets frekvens.
Högfrekventa ljud har till exempel
hög tonhöjd.

Vibration: En pendlande eller svän-
gande rörelse.

Våg: En rörelse i ett medium, till
exempel luft eller vatten, som upp-
träder med jämna mellanrum.

Örontrumma: En del av innerörat. Ett
tunt hudmembran som vibrerar när
det träffas av ljudvågor.
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