
Hej kära lärare!
Så roligt att ni har valt att gå på konsert med föreställningen ”Smaka på språket” tillsammans med er klass!

Kort om ”Smaka på språket”

Bakgrund

”Smaka på språket” föddes som en idé när vi i 16 Strängar pratade om hur roligt det kan vara att lära sig saker 

med hjälp av musik - ”Fem myror är fler än fyra elefanter” är ju ett fantastiskt exempel på detta. Men istället 

för att använda oss av redan befintligt material så blev vi sugna på att skriva egen musik, och så kom ”Smaka 

på språket” till.

Syftet 

Vi ville skapa ett material som går att leka med och samtidigt lär ut det svenska språket. Flera av våra sånger 

är gjorda på ett sätt som gör att de går att variera, som t ex att böja olika adjektiv eller variera substantiv. 

Ett annat och minst lika viktigt syfte är att ge barn och lärare en kul konsertupplevelse.

Så förbereder ni er klass inför konserten
Konserten ”Smaka på språket” kan upplevas som en helt fristående konsert, men vi vet att om barnen  

får öva på några av sångerna i förväg, så kommer de att kunna ta till sig och uppskatta konserten ännu mer. 

Därför får ni tillgång till text, musik och fyra musikvideos, så ni på ett enkelt och roligt sätt kan öva på några 

av sångerna inför konserten. 

Allt material finns på: www.16strangar.se

Gå in under MEDIA och SMAKA PÅ SPRÅKET 1. 

Fyll i koden för att få tillgång till materialet: abcdefg

Här kan ni också hitta ett arbetsblad som tar sig an språket och som ni gärna får använda om ni vill trycka 

ut till era elever.

Varma hälsningar

16 Strängar

16 STRÄNGAR

Stråkinstrument: 

De stränginstrument som kan spelas 

med en stråke.

Stråke:

Stråke är ett redskap till stråk- 

instrument där ljud uppstår då stråken 

dras över strängarna. Stråken består  

av en stång i trä med tagel spänt mellan 

den nedre och den övre delen. Taglet 

kommer från hästsvansen och är det 

som rör vid strängen. 

Fiol/violin:

Den minsta varianten i gruppen  

stråkinstrument, kan kallas  

sopranmedlemmen i fiolfamiljen.

Altfiol/Viola:

Lite större än fiolen. Har inte den  

ljusaste strängen som fiolen har,  

utan istället en mörkare sträng.  

Är altmedlemmen i fiolfamiljen.

Cello/Violoncell:

Cello har den mörkaste klangen i stråk-

kvartetten och spelas sittande. Den har 

en ”pinne” som heter stackel nertill som 

håller upp cellon från golvet. 

Stråkkvartett:

Fyra stycken stråkmusiker där två 

spelar violin, en spelar viola och en 

spelar cello.
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